INVITACIÓ ALS GRUPS DE TREBALL I PROJECTES DE LA XARXA
BARCELONA + SOSTENIBLE

Tots els membres de Barcelona + Sostenible sou convidats a formar part dels nous grups de
treball i projectes compartits per contribuir a l’acció a favor de la sostenibilitat a Barcelona.
Els grups atenen a les prioritats que heu expressat els integrants de la xarxa en les jornades
Fem Xarxing, al Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i al grup d’energia i canvi climàtic que
ha definit el Compromís de Barcelona pel Clima.
Es farà una presentació i taller inicial per tots els grups el dimecres 9 de març, de 17 a
19.30 h, al centre cívic Convent de Sant Agustí (Comerç, 36).
Apunteu-vos al grup de treball i/o equip de projecte que us interessi a través del formulari
web (visualització òptima amb Mozilla Firefox o Google Chrome).
Feu extensiva aquesta invitació a altres persones de la vostra organització.

GRUPS DE TREBALL
Què són:




Emmarquen les temàtiques, orienten la visió i fan el seguiment de les polítiques
municipals i dels projectes de la xarxa Barcelona + Sostenible.
Són de llarg recorregut.
Dins de les seves funcions s’inclou aportar perspectiva, assessorar, detectar
l’oportunitat de nous projectes...

Grups proposats:
A) Eficiència energètica i energies renovables
B) Mobilitat sostenible
C) Economia circular
D) Educació ambiental i comunicació
Calendari:



Dimecres 9 de març, de 17 a 19.30 h, al centre cívic Convent de Sant Agustí. Sessió
d’inici.
Es proposa realitzar una sessió de treball trimestral.

Paral·lelament es crearà un espai web d’intercanvi.

EQUIPS DE PROJECTE
Què són:




Estan orientats a l’acció i s’encarreguen d’una iniciativa concreta.
El 2016 desenvoluparan els 9 projectes vinculats al Compromís de Barcelona pel
Clima.
Una persona de l’Ajuntament formarà part del grup com a referent municipal de la
temàtica, i una persona de la Secretaria Barcelona + Sostenible donarà suport
organitzatiu.

Projectes dins del Compromís de Barcelona pel Clima:
1) E4: Endolla’t a l’Estalvi i Eficiència Energètics.
2) Reforma passiva i consciència activa contra la pobresa energètica.
3) Cobertes mosaic (projecte pilot combinant energies renovables, espais agrícoles i verds i
captació d’aigua de pluja)
4) Camins escolars segurs.
5) A la feina en bici.
6) Punt verd 2.0. (punt de trobada presencial i virtual per promoure la reutilització, la
reparació i la recuperació de materials)
7) De porta a porta i separo el que em toca. I l'envàs, al comerç tornaràs.
8) Fem pinya contra el canvi climàtic (integració de la variable climàtica a les propostes
educatives de la ciutat).
9) El canvi climàtic canvia el planeta, i també et canvia a tu (pla de comunicació).
Calendari:




Dimecres 9 de març, de 17 a 19.30 h, al centre cívic Convent de Sant Agustí. Sessió
d’inici.
Dijous 7, 14 i 28 d’abril, de 17 a 19.30 h, al centre cívic Convent de Sant Agustí. Tres
tallers adreçats a tots els equips amb una pauta metodològica per convertir les
propostes inicials en projectes planificats.
A partir de maig. Cada equip decidirà de manera autònoma la seva pauta de treball,
amb el suport de la Secretaria Barcelona + Sostenible. Es preveu fer dues trobades
d’intercanvi a l’any.

Paral·lelament es crearà un espai web d’intercanvi.

Us hi esperem!
Secretaria Barcelona + Sostenible. Pg. Salvat Papasseit, 1. 08003 Barcelona
Tel. 93 256 25 93. A/e. bcnsostenible@bcn.cat
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