ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: El globus vermell
Breu descripció: Com a col·lectiu tenim l'objectiu de formar una ciutadania crítica i exigent envers
l’entorn construït. Per això fomentem el coneixement de la ciutat i l’arquitectura mitjançant l’elaboració
i el disseny de tota mena d’activitats (tallers, visites guiades, itineraris urbans, debats, etc) que
desperten la imaginació, la reflexió i el debat. Així mateix col·laborem en publicacions i esdeveniments
que tenen l’entorn construït com protagonista.
Dades de contacte: http://elglobusvermell.wordpress.com/
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 10.04.2014
2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació
Itineraris urbans, rutes i visites per estimular la creativitat i l’esperit
lliure i crític envers l’entorn construït

Tallers, espectacles i jocs per estimular la creativitat i l’esperit lliure i
crític envers l’entorn construït.

Objectiu CCS
1. Biodiversitat
2. Espai públic i mobilitat
4. Ciutat eficient
9. Educació i acció
ciutadana
1. Biodiversitat
2. Espai públic i mobilitat
4. Ciutat eficient
9. Educació i acció
ciutadana

Itineraris urbans, rutes i visites per estimular la creativitat i l’esperit lliure i crític envers
l’entorn construït
Breu descripció:


Visites guiades: Visites a edificis arquitectònicament importants per aprofundir en el seu
coneixement i descobrir-ne les idees principals del projecte, la relació amb l’entorn urbà i la
història des de l’encàrrec fins avui en dia.



Itineraris urbans: Recorreguts amb diverses parades per diferents barris o zones de la
ciutat amb l’objectiu de conèixer-ne la història, l’evolució urbanística i els edificis més
significatius i, així, formar una ciutadania amb criteri propi basat en el coneixement.

Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Des que vam començar l'activitat (2009) i en endavant
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 4.2,
4.4, 9.1
La nostra feina es basa, sobretot, en la divulgació i la difusió i, per tant, els objectius dels Compromís
els tractem sobretot en la nostra tasca diària de manera lúdico-educativa, i no tant de manera
pràctica.
Seguidament ressaltem els objectius que més tractem:
1. Biodiversitat: A les nostres activitats educativo-culturals parlem sovint de la importància
del verd urbà (però sempre queda en un pla teòric i divulgatiu)
2. Espai públic i mobilitat: Aquest és un dels nostres temes principals perquè ens
dediquem a fer divulgació de l’arquitectura i la ciutat i, per tant, parlem de gairebé tots els
punts d’aquests objectiu.
4. Ciutat eficient: Un altre objectiu que té molt a veure amb la nostra feina, sobretot amb la
planificació urbanístic.
9. Educació i acció ciutadana

Tallers, espectacles i jocs per estimular la creativitat i l’esperit lliure i crític envers l’entorn
construït
Breu descripció:


Tallers: Activitat lúdico-educativa on un grup de persones experimenten i aprenen tècniques
o coneixements relatius a l’arquitectura i l’urbanisme amb l’objectiu d’esdevenir ciutadans
exigents envers l’entorn construït.



Espectacles: Funció o representació pública d’una obra teatral, cinematogràfica o
performativa per transmetre uns coneixements i provocar una reflexió en l’espectador.



Jocs: Entreteniment, exercici recreatiu, sotmès a regles, en el qual entren en competència
l’habilitat i la sort dels participants. D’aquesta manera lúdica i informal pretenem, també,
despertar l’interès cap a l’arquitectura i l’urbanisme.

Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Des que vam començar l'activitat (2009) i en endavant
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 4.2,
4.4, 9.1
La nostra feina es basa, sobretot, en la divulgació i la difusió i, per tant, els objectius dels Compromís
els tractem sobretot en la nostra tasca diària de manera lúdico-educativa, i no tant de manera
pràctica.
Seguidament ressaltem els objectius que més tractem:
1. Biodiversitat: A les nostres activitats educativo-culturals parlem sovint de la importància
del verd urbà (però sempre queda en un pla teòric i divulgatiu)
2. Espai públic i mobilitat: Aquest és un dels nostres temes principals perquè ens
dediquem a fer divulgació de l’arquitectura i la ciutat i, per tant, parlem de gairebé tots els
punts d’aquests objectiu.
4. Ciutat eficient: Un altre objectiu que té molt a veure amb la nostra feina, sobretot amb la
planificació urbanístic.
9. Educació i acció ciutadana

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS
Relació de memòries, plans estratègics, plans d'acció i altres documents de l'organització.

