COMPROMÍS DE
BARCELONA PEL CLIMA

Projectes liderats per les entitats de
la xarxa Barcelona + Sostenible.

Gaudeix dels beneficis de l’economia circular!

PUNT VERD 2.0
Farem que els Punts Verds siguin espais d’intercanvi on els
ciutadans portem els nostres objectes en desús perquè hi trobem
objectes, eines, recursos o solucions pel nostre dia a dia.
Els barcelonins i barcelonines podem intercanviar materials,
coneixements o experiències vivint dins d’una economia del
reciclatge i la sostenibilitat. Perquè entenem que no podem
tendir al residu zero si no ens introduïm com a ciutadans
dins els beneficis de l’economia circular. Veiem en els Punts
Verds l’oportunitat de gaudir d’un espai proper i amable on
desenvolupar aquesta nova realitat.

Resultats esperats

Les 3 claus d’èxit

• Augment de la reutilització d’objectes que es lliuren als Punts Verds

• Forma innovadora de l’ús dels Punts Verds. Els ciutadans
traiem un profit

• Augment del 25% del volum de residus recollits
• Augment del 25% del nombre d’usuaris que utilitzen els
Punts Verds

• Campanya de comunicació molt potent
• Diversificar el perfil de ciutadà que visita els Punts Verds

Amb qui treballarem

Accions principals

• Generalitat de Catalunya

• Premiar als veïns que porten objectes als Punts Verds amb vals
de descompte o punts

• UE/Ministerio
• Mitjans de comunicació
• Empreses i entitats del sector del medi ambient
• Empreses gestores de residus

• Campanya de comunicació per canvi d’imatge dels Punts Verds
• Treballar sobre la normativa actual
• Formació al personal per explicar canvi del funcionament
• Programa d’activitats als Punts Verds: tallers, xerrades, mercats
d’intercanvi...

QUE T’APORTA EL NOSTRE PROJECTE
• Formar part d’un projecte innovador
• Conèixer des de dins una iniciativa fàcil de replicar en
el territori
• Generar sinèrgies amb entitats i/o empreses afins

ENTITATS IMPLICADES EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE



AMB LA TEVA COL·LABORACIÓ ACONSEGUIREM...

