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Descripció de la iniciativa

El festival de música electrònica DGTL és 
referent de l’avantguarda musical i artística, i 
també pel seu vessant sostenible. El festival, 
amb ADN holandès, se celebra a sis ciutats 
arreu del món, inclosa Barcelona. L’edició del 
2017 va tenir lloc els dies 11 i 12 d’agost al 
Parc del Fòrum per tercera vegada, i el 2018 
celebrarà la seva quarta cita a la ciutat.

L’organització del festival vol ser innovadora i 
capdavantera no només amb l’oferta musical 
i cultural, sinó que fa un pas més per con-
vertir-se en la trobada més sostenible dels 
amants de la música electrònica i l’art digital. 
És tanta la seva implicació que van crear una 
divisió específica per investigar i aconse-
guir les solucions més respectuoses amb el 
medi ambient per portar a terme el festival: 
DGTL Revolution.

A través de DGTL Revolution, el festival vol 
reduir el seu impacte social i ambiental i 
treballar també per difondre la cultura de la 
sostenibilitat entre socis, músics, artistes 
i públic. 

Per aconseguir aquest propòsit són neces-
saris canvis fonamentals, i és per això que 
l’organització busca les últimes innovaci-
ons tecnològiques per reduir els residus, 
les emissions de CO2, augmentar la consci-
ència ambiental i estimular la participació 
sostenible de les persones que gaudeixen 
del  estival. 

La revolució sostenible
El festival de música electrònica DGTL Barcelona

L’objectiu de DGTL Revolution és facilitar el 
canvi a través de la interacció, no somniar 
amb possibles solucions sinó realitzar-les. 
Des dels seus orígens busquen alternatives 
d’energies sostenibles, amb fonts d’energia 
verdes i impulsant mesures per minimitzar 
la quantitat d’electricitat necessària per a la 
posada en escena dels espectacles.

Compromesos amb la reducció dels residus, 
es fan servir gots reutilitzables per elimi-
nar els de plàstic d’un sol ús, i es proposen 
convertir-se en el primer festival lliure de dei-
xalles el 2020.

L’any 2016 el DGTL es va convertir en vegetarià: 
amb el lema “Going Veggie”, l’oferta gastronò-
mica del festival és lliure de carn. Barcelona 
Food Makers, l’entitat encarregada de propor-
cionar menjar saludable durant el festival, és 
una comunitat d’emprenedors gastronòmics 
que posa en valor les persones contractant 
col·lectius en risc d’exclusió com ara persones 
refugiades, immigrants o sense llar.
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Però si hi ha una iniciativa impactant al fes-
tival és sense dubte el reciclatge d’orina. En 
col·laboració amb l’empresa ECOSEC, es van 
instal·lar unes cabines especials que con-
verteixen l’orina en fertilitzant. Les cabines 
disposen d’un petit reactor que barreja el 
líquid amb magnesi per produir fòsfor i nit-
rogen. Aquest procés genera un fertilitzant 
basat en fosfats anomenat estruvita que, 
un cop sec, es pot distribuir per a l’agricul-
tura. Perquè el procés sigui més dinàmic i 
pedagògic també treuen profit de les noves 
tecnologies: uns panells LED informen el 
públic, en temps real, del fosfat aconseguit i 
de la reducció de CO2 acumulada.

El DGTL ofereix una àmplia oferta d’entre-
teniment i aporta activitats lúdiques que 
busquen conscienciar i sensibilitzar totes les 
persones que formen part del festival. Una 
d’aquestes iniciatives reforça el missatge 
del Going Veggie mitjançant una piscina on 
es representa, amb cubs d’escuma, la quan-
titat d’aigua necessària per produir quatre 
hamburgueses, i que visualitza la quantitat 
d’aigua estalviada gràcies al consum de vege-
tals en comptes de carn durant el festival.

 Un altre dels projectes inclosos en el pro-
grama és el reciclatge de plàstic amb el Taller 
Esfèrica, el qual, amb el seu rol de dissenya-
dors industrials, impulsa tallers de reciclatge 
de taps de plàstic, perquè el públic pugui 
crear els seus propis productes reciclats 
sota la marca DGTL i emportar-se a casa un 
record molt especial: els clauers de plàstic 
reciclat del DGTL.

Finalment, el festival col·labora amb Baja 
Bikes, empresa dedicada al lloguer de bici-
cletes, per oferir preus reduïts al 50% per a 
les persones assistents al DGTL amb l’objec-
tiu de fomentar l’ús de la bicicleta i disminuir 
les emissions de CO2 vinculades al transport 
fins al recinte del festival.

Totes aquestes accions fan del DGTL una 
gran oportunitat per introduir solucions sos-
tenibles d’una manera divertida i alegre, una 
tasca que va ser reconeguda amb el Premi 
Fest al festival més sostenible el 2017, els 
reconeixements espanyols als festivals 
de música.
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Per saber-ne més: 

Objectiu del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat: Objectiu 6: Bon govern i res-
ponsabilitat social: de la intervenció sectorial 
a la coordinació efectiva.

Durada: 11 i 12 d’agost de 2017.

Valors destacables de la bona pràctica: 
Innovadora, exemplificadora, col·laborativa, 
replicable, sensibilitzadora.

Impulsor: DGTL Barcelona.

Contacte: bcn.dgtl.nl/en

Video: www.youtube.com/watch?time_conti-
nue=77&v=k1a04VSq0gM

Col·laboradors: Baja Bikes, Barcelona Food 
Makers, ECOSEC i Taller Esfèrica.

Indicadors associats

35.000 persones 
assistents

Eliminació del menjar 
càrnic: 

Estalvi de 16 milions 
de litres d’aigua

Estalvi de 50 tones 
de CO2

Pee Project 
(reciclatge d’orina):

Producció de 126 
quilos de fertilitzants

Estalvi de 2,3 tones 
de CO2

https://dgtl.nl/select-your-edition/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=k1a04VSq0gM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=k1a04VSq0gM

