BONES PRÀCTIQUES PER LA
SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?

1. Dades de l’organització
Nom:

Re-Pera Esdeveniments Exclusivament Ecològics

Breu descripció:

Organitzem tot tipus d'esdeveniments, des de celebracions de
particulars com d'empreses, inauguracions, conferències, activitats i
tallers de cuina, d'horticultura, de maquillatge, senderisme, ioga entre
d'altres. Sempre des d'un punt de vista ecològic, amb proveïdors que
ho són també per així organitzar esdeveniments sostenibles i
respectuosos amb el medi ambient dins de la mida del possible.
D'aquesta manera els clients podran gaudir d'una experiència ecofriendly i l'esdeveniment serà la Re-Pera!

Dades de contacte:

Web: https://re-pera.com/
Xarxes socials: @repera.ecoeventos

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:

10/09/2018

2. Actuacions destacades
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

Nom de l’actuació
1.

Esdeveniment Joc de Trons ecològic

Objectiu CCS
Conscienciar i aplicar
elements ecològics i
sostenibles

2. Proveïdors Ecològics i sostenibles per a esdeveniments

Promoure el consum ecològic

3. Festival Gimoda

Promoure l’organització
d’esdeveniments sostenibles

Nom de l’actuació 1: Esdeveniment Joc de Trons ecològic
Breu descripció:

Organització de l’esdeveniment per a la celebració d’un
aniversari amb temàtica Joc de Trons i amb criteris de
sostenibilitat en l’ambientalització. Tots els elements
utilitzats són reciclats, ecològics i de temporada. Tots els
proveïdors amb els que vam comptar tenen filosofia
ecològica.
Des de Re-Pera ens proposem mantenir aquesta filosofia en
tots els esdeveniments organitzats per a nosaltres.

Més informació (enllaç):

https://re-pera.com/ca/2018/07/24/els-jocs-de-trons-mes-ecologics-del-2018/

Beneficis:

Ambientals
Vigència de l’actuació

Socials

Econòmics

2018

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
L’objectiu era crear un esdeveniment ecològic amb temàtica de Joc de Trons, i així donar a conèixer els
elements que vam utilitzar de manera ecològica i conscienciar de que és possible fer un esdeveniment amb
elements sostenibles i sent respectuós amb el medi ambient.

Nom de l’actuació 2: Proveïdors ecològics i sostenibles per a esdeveniments
Breu descripció:

Disposem de proveïdors ecològics. De l’àmbit de la
rebosteria, del càtering, decoració floral, decoració amb
globus, espelmes, vaixella compostable, detalls i regals,
elements de papereria i il·lustració. Per exemple l’alternativa
a les espelmes convencionals que són de parafina i prové del
petroli, són les espelmes de cera d’abella o de soja.

Més informació (enllaç):

https://re-pera.com/ca/proveidors/

Beneficis:

Ambientals
Vigència de l’actuació

Socials

Econòmics

Permanent

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
Promoure el consum ecològic i donar a conèixer pràctiques sostenibles, a través dels nostres proveïdors.

Nom de l’actuació 3: Festival Gimoda
Breu descripció:

Vam ser-hi els dos dies que durava el festival de moda
sostenible de Girona. Vam fer nosaltres la decoració del
stand. Amb capses de fruita d’una parada del mercat de
Sants. També amb objectes reciclats i de fusta. Junt amb
unes llums led i lavanda seca.

Més informació (enllaç):

https://re-pera.com/2018/02/27/gimoda-2018/

Beneficis:

Ambientals
Vigència de l’actuació

Socials

Econòmics

2018

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat::
Donar-nos a conèixer i explicar el projecte de Re-Pera. Per tal de fer arribar a la gent els esdeveniments
ecològics i sostenibles. Per conscienciar de les bones pràctiques que es poden fer per cuidar del medi
ambient.

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

