
   

1 
 

 

BONA PRÀCTICA PER LA 

SOSTENIBILITAT 
 

Com contribuïm a una Barcelona més 

sostenible?  

1. Nom de l’actuació: Festival Zero Waste 
  

 

 

Nom de 
l’organització: 

Zero Waste Barcelona Network 

 

 

   

Breu descripció: El Festival Zero Waste va ser una jornada que es va 
dur a terme el novembre de l’any passat on vam 
reunir per primera vegada a 25 ponents i talleristes 
de diferents projectes i entitats per a parlar sobre el 
Residu Zero des de diferents eixos. Les ponències es 
combinaven amb tallers, activitats per a infants i una 
zona per a conèixer persones interessades en 
sostenibilitat i intercanviar contactes.  

 

 
 

 
 

 
 

  

    

Durada: 10 de novembre des de les 9.30-20h de 2018 
    

Objectius i línies 
d’acció del CCS: 

Objectiu 5: Línies d’acció 1, 2, 6, 7, 8, 9 i 10.  
Objectiu 9: Línies d’acció 1, 3 i 9.  

  

Més informació: https://www.facebook.com/events/487400188390805/  
 

Beneficis: 

 

Indicador/s: Els indicadors més notables per a verificar que l’acció va ser un èxit van ser:  
- El nombre d’entrades venudes: es van esgotar les entrades i vam complir 

l’aforo. Vam vendre 135 entrades; a part, van assistir al voltant de 80 persones 
de l’organització, ponents, invitacions i persones voluntàries.   

- El nombre de col·laboracions i intercanvi de contactes: vam tenir 25 ponents i 
talleristes en representació de projectes, empreses i col·lectius.  

 

 

 

   

☒ Ambientals ☒ Socials ☐ Econòmics 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.facebook.com/events/487400188390805/
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Valors: Creiem que va ser una bona pràctica ja que va ser un festival innovador. El Festival Zero 
Waste va suposar la primera vegada que es realitzava un esdeveniment d’aquest caire i 
temàtica al país.  
D’altra banda creiem que el valor que ens diferencia com a associació i per tant, que 
repercuteix a les nostres activitats i propostes és la capacitat de realitzar accions com 
aquesta on el punt de vista es centra en la col·laboració entre entitats, projectes i 
persones interessades en la sostenibilitat. 
Finalment, va ser una pràctica pedagògica i d’aprenentatge col·laboratiu: Durant el dia 
es van realitzar fins a 15  
propostes, activitats i ponències enfocades en diferents eixos: vida diària, famílies, 
malbaratament alimentari, disseny i esdeveniments. Van haver propostes per a infants i 
per a adults, activitats per a aquelles persones que tot just començaven a viure un estil 
de vida residu zero i per a persones que s’hi dedicaven professionalment. 

 

 

2. Dades de l’organització 
 

Nom de l’organització: Zero Waste Barcelona Network 

 

Breu descripció: Som una associació formada per 8 dones que va néixer de manera progressiva 
i espontània durant el 2017 i es va formalitzar el gener de 2018. Amb el nostre 
projecte volem fer arribar el coneixement i les eines per a que els ciutadans 
de Barcelona puguin viure d’una manera més sostenible en relació, 
especialment, als residus. Per tal de fer-ho possible organitzem xerrades i 
tallers.  
Creiem que l’estil de vida residu zero passa per la construcció d’una comunitat 
i una xarxa de persones, entitats i projectes que generaran en canvi de 
manera col·lectiva a la ciutat de Barcelona. És per això, que el nostre altre 
pilar és la creació d’aquesta xarxa i ho fomentem a través de l’organització de 
trobades per a intercanviar experiències, xerrar sobre un tema en relació al 
residu zero o anar de pícnic. 

  

 

  

Dades de contacte: 
 Avinguda Icària 194 

 680679652 

 
 zerowastexarxa@gmail.com 

 
 

https://www.facebook.com/events/487400188390805/ 

 

Data de signatura del (CCS): dijous, 15 / març / 2018 

 

3. Documents estratègics (opcional) 

 
 
 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

