
1 

Projecte: Espai d’Intercanvi de la Barceloneta  
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Projecte: Espai d’Intercanvi de la Barceloneta 

Subvencions pel Clima 2018 

 
 punt de formació, informació i intercanvi de recursos-

residus (l’AdF Ciutat Vella, Fàbrica del Sol). 
 

 dirigit a ciutadans i entitats del barri de la 
Barceloneta.  

 
 
 L’EIB experiència d’economia circular,  

 
 Sensibilització del Pla Clima el valors son els eq CO2 
  
 Convertir un residu en un recurs  

 
 Potenciar Punt Verd del barri  

 
 

 

Cada objecte aportat es valora en PUNTS 
segons el seu valor en eq de CO2 
 
Els usuaris acumulen els PUNTS per 
intercanviar 
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Projecte: Espai d’Intercanvi de la Barceloneta 

Accions 
Formacions sobre el funcionament de l’EIB i l’economia circular  
 
Descobertes del servei a entitats i centres educatius i de formació. 
 
Tallers sobre minimització de residus i reutilització de materials. 
 
Generació de participants/usuaris: 
 

Subvencions pel Clima 2018 
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334 Kg de residus 
evitats  

132 Kg de residus 
reaprofitats 

70 usuaris  

500 informats 

884 kg de CO2  eq.  

petjada dels 
materials sortints 

4726 kg de CO2  eq.  

petjada de carboni 
total dels materials i 

objectes entrants 



Com contribuir a fer front a l’emergència climàtica 

Iniciatives per la transició cap a una ciutat neutre en carboni   
 

intercooperació- 
governança 

col·laborativa  

noves connexions, 

intercanvi  coneixements  

oportunitats potencials futurs 

no és fàcil, coordinar-se i 
entendre’s  

despesa de temps i energies i 

conflictes 

aprenentatge 
comunitari – 
intel·ligència 

col·lectiva  

treball col·laboratiu  

genera coneixement 
comunitari  

genera intel·ligència col·lectiva 

difícil evitar la 
intracompetència pels 
recursos econòmics  

 

cal fomentar  la trasnferència 

referent: 
l’administració  

l’acompanyament tècnic 
millora les iniciatives  

Els topalls de subvenció son 
justos per col·laboracions 

entre entitats  

 

  

Continuitat  de les proves pilot  
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Projecte: Barcelona Recircula  

Subvencions pel Clima 2020 

 

      Espai de co-creació i co-disseny integrat per diverses iniciatives de la ciutat de Barcelona  

 promoure l’economia circular, la reutilització de recursos i la co-gestió. 

 generar coneixement i recursos al servei de la comunitat  

 acompanyar iniciatives similars  

 inspirar/inspirar-se en models referèncials  

 

 


