
ACTA REUNIÓ ECOCOMISSIÓ 

15 de maig de 2018  

 

 

Persones assistents. Leo Bejarano, Natàlia Botinas, Jordi Bigues, Natàlia Oliete i Agnès Llopis 

Persones convidades: 

S’excusen:  

Documentació:  

Hora inici:16:00 Hora final: 17,30 h 

Hores voluntàries: 4,50 h 

Ordre del dia: 

1. Tallers i activitats de tardor. 

2. Dia sense cotxes 2018 
3. Pantalla Barcelona 
4. Proposta Jordi Bigues 

 
 

Temes tractats i acords presos 

1- S’acorda crear un document al drive perquè tothom aporti les seves idees. De 

tota manera es comenta que els tallers de sostenibilitat no tenen gaire sortida i 

per tant hem d’intentar fer alguna cosa atractiva. 

S’acorda que l’acció proposada per l’Ecoco de cara a la tardor sigui fer un taller 

de creació de caixes nius per a ocells i ratpenats per a implantar-les a la 

primavera. 

 

 
2- La Casa Orlandai vol tornar a participar en el dia sense cotxes d’enguany, 

l’AAVV ens enviarà informació sobre els actes que portaran a terme. Es 

comenta demanar que es faci un aparcament de bicis a la plaça del Xiprer.  

 

 
3- La Natàlia explica que l’ICUB ofereix Pantalla Barcelona, cicle de pel·lícules i 

curtmetratges, aporta un llistat perquè es triï alguna que sigui referent sobre el 
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tema. L’Helena Diez, tècnica de sostenibilitat, oferirà una pel·lícula sobre el 

tema  (encara no sabem quina) però es ficarà dintre del cicle. 

En Leo parlarà amb en Ventura Duran per si pot presentar la pel·lícula que hi ha 

al llistat de l’ICUB. 

 

4- En Jordi Bigues presenta un projecte de calculadora d’impacte climàtic de les 

famílies: CALCULAR – REDUIR – COMPENSAR. 

 
NOU PROJECTE: SARRIÀ X UN BON CLIMA 

Un programa d’acció conjunta entre l’Ateneu l’Harmonia, L’Associació de la Casa 
Orlandai i el Centre d’Ecologia i Projectes alternatius (CEPA) 
  
OBJECTIUS 
Implicar les entitats i les sòcies i socis amb l’acció climàtica mitjançant el coneixement, 
la formació i el joc, basat en Calcular i conèixer, Reduir i avaluar els resultats i 
compensar (CRC) 
  
RESULTATS 
Formació de 20 persones reactores a Sarrià i 20 a Sant Andreu del Palomar 
Una calculadora i pàgina web per poder certificar l’impacte climàtic quotidià de la llar, 
la mobilitat i el consum de bens i serveis 
 

EINES 
Calculadora de carboni  
7 unitats didàctiques de les persones Reactores 
Un concurs amb un substancial premi a les persones participants 
 

TERMINIS i CALENDARI 

28 de juny 2018 Casa Orlandai: Presentació del llibre i de la proposta per un bon clima: 

El llibre verd de Barcelona. 

29 de juny 2018 Ateneu l’Harmonia: Presentació del llibre i de la proposta per un bon 

clima: El llibre verd de Barcelona. 

Tardor 2018: Presentació a la fira de l’Economia Social i Solidària a Sant Andreu 

Hivern 2018/2019: Curs de Reactors a Sant Andreu i Sarrià. Presentació de la 

calculadora de carboni i el web. Concurs participatiu. 

 

La Casa Orlandai no pot posar diners , la Junta opina que l’Ecoco s’hi involucri i 

que s’aprovi en l’Assemblea del 12 de juny. El pressupost és de 13.000 €. La 

Casa Orlandai  serà la seu física del curs i es completarà amb voluntaris. 

 


