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                més informació 

Una ciutat sostenible vetlla pel benestar de les persones 
 
 
 
 
 
 
 

La mostra d'iniciatives organitzada per La Fàbrica del 
Sol i TMB ha fet possible donar veu i fer ressò dels 
projectes que treballen per una ciutat més equitativa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

entitats socials i l’altra la transforma en conserves naturals i artesanes. 

Espigoladors vol oferir una alternativa amb una repercussió ambiental i 

social positiva als productors i venedors que generen excedents 

d’aliments o minves a través de les donacions a entitats socials i 

processos de transformació i comercialització amb col·lectius en risc 

d’exclusió social per fomentar la generació d’oportunitats transformadores. 

Impulsem és una cooperativa d’iniciativa social que té com a missió 

desenvolupar accions de caràcter inclusiu en l’àmbit educatiu, social i 

laboral amb l’objectiu de contribuir a millorar la qualitat de vida de les 

persones. Impulsem promou accions d’emprenedoria entre col·lectius 

que pateixen exclusió social o precarietat laboral mitjançant la tutorització 

de projectes i l’assessorament tècnic, comptable i jurídic, oferint-los també 

espais comuns de desenvolupament empresarial. Impulsem també porta 

a terme projectes de Formació Ocupacional que inclouen itineraris 

d’orientació i inserció sociolaboral. 

Som grans és una plataforma online que connecta persones jubilades 

amb persones que necessiten el seu temps per contribuir a un projecte 

social. Vol reivindicar l’aportació activa que la gent gran fa a la societat i 

alhora contribuir al canvi cap a un món millor. Som grans funciona amb 

un model on tothom guanya: les dues parts obtenen un benefici individual 

i, juntes, creen un benefici col·lectiu.  

Vailets HackLab és una comunitat de persones que tenen l’objectiu de 

potenciar el desenvolupament de les intel·ligències diverses dels infants 

tot apropant-los als coneixements de programació i robòtica de manera 

lúdica i creativa. Organitzen de forma altruista, independent i auto-

organitzada, tota mena de tallers de programació, robòtica o tinkering, 

350BCN  és un moviment global ciutadà a Barcelona de lluita contra el 

canvi climàtic. Treballa per ser part de la solució. 350 és sinònim de 

seguretat climàtica, ja que la concentració atmosfèrica de CO2 caldria 

mantenir-la per sota de 350 ppm per evitar el sobreescalfament global. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

A Barcelona, existeixen moltes entitats que treballen per millorar i fer 

realitat el benestar col·lectiu de les persones que hi viuen. La seva 

feina no és prou coneguda i per això és essencial fer-ne ressò i pujar 

l’altaveu de la cohesió social. Les entitats que han vingut a explicar-

nos què fan a la mostra d’iniciatives organitzada per TMB i La Fàbrica 

del Sol i que va tenir lloc a les portes del Nadal de 2015, treballen per 

millorar la vida de les persones i són representatives de la diversitat 

d’àmbits de la vida social de la ciutat. 

Arrels Fundació, és una entitat que va néixer al 1987 i que 

acompanya persones sense llar en el seu camí cap a l’autonomia, tot 

oferint-los allotjament, alimentació i atenció social i sanitària. Arrels 
Fundació és un grup de persones que tenen com a objectiu 

fonamental que ningú dormi al carrer. També busquen sensibilitzar a la 

ciutadania sobre la realitat de les persones sense llar i denuncien 

situacions injustes tot aportant propostes que ajudin a transformar la 

realitat d’exclusió social de les persones que dormen al carrer.  

Espigoladors és una empresa social que lluita contra el 

malbaratament  alimentari  i  l’exclusió social. Recupera  fruita i verdura 

que  es descarta  i en generen segones  oportunitats: una part la dóna 

 

  
 

  

 

 

 

Si tens ganes de dedicar part del teu temps a alguna activitat altruista 

aquí tens un ventall d’idees per triar aquella que més t’agradi. 

Pots acostar-te a les mateixes entitats i oferir-te com a voluntari per 

viure en primera persona el què fan. 

Pots fer alguna donació econòmica per aquells projectes que ho 

requereixin i que et semblin interessants. 

Pots engrescar a amics i familiars a participar com a voluntaris en 

aquestes iniciatives que afavoreixen la cohesió social. 

Podem ser part de la solució. 
 

 

   

 

 

 

 
 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vailets-hacklab.org/
http://www.espigoladors.cat/ca/
http://www.arrelsfundacio.org/
http://impulsem.blogspot.com.es/p/qui-som.html
https://www.somgrans.org
http://world.350.org/350bcn/
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