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ACTA DE LA SETENA SESSIÓ DE LA TAULA PLÀSTIC ZERO 
 
 
Data 24 de març de 2021 

Lloc Trobada virtual 

Horari 11.30 a 13.30 h 

Assistents 33 persones 

Excusades 6 
 
 
1. LLISTAT D’ORGANITZACIONS ASSISTENTS I EXCUSADES 
 
Organitzacions assistents: 
 

Organització 

Agència Catalana de Consum 
Agència de Residus de Catalunya 
Agència de Salut Pública de Catalunya  
Ajuntament de Barcelona 
Àrea Metropolitana de Barcelona  
Associació Catalana de Responsables de Medi Ambient de 
la Indústria d'Alimentació i Begudes 
Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou 
Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de 
Catalunya  
Barcelona Activa 
Barcelona Serveis Municipals, S.A. 
Bitsybags 
CARREFOUR 
Catering ARCASA 
Club EMAS 
Col·legi Oficial d'Ambientòlegs de Catalunya 
Diputació de Barcelona  
Ecoembes  
Fira de Barcelona. GastroFira 
Fundació Formació i Treball 
Go Zero Waste, S.L. 
Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
Paka 
Pana   
Parc Zoològic de Barcelona (BSM) 
PIMEComerç  
Rezero 
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Sant Aniol 
Semproniana 

 
Organitzacions excusades: 
 

Associació Catalana de Vending 
Associació Vida Sana 
Bolseta 
Bûmerang Takeaway 
Centre d'Activitat Regional pel Consum i la Producció 
Sostenible   

 
 
Equip tècnic: 
Marta Cuixart, secretària del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 
Laura Reñaga, Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus 
 
Secretaria tècnica: Glòria Molina i Marta García de Secretaria Barcelona + 
Sostenible, Elena Diez i Jennifer Berengueras de Rezero 
 
 
2. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Arribada i connexió 
Per Marta Cuixart, secretària del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 
 
Es fan indicacions tècniques a les persones assistents respecte la seva 
participació virtual. 
 
Es fa una breu explicació de l’estructura de la sessió. En la primera part 
per tal de mostrar una possible metodologia en la  cerca d’alternatives 
als plàstics d’un sol ús,es conviden  dues persones representants de la 
Xarxa d’ateneus de fabricació de Barcelona per explicar quins serveis i 
facilitats ofereix l’Ajuntament de Barcelona per poder accedir a la 
fabricació digital, el prototipatge industrial i l’acompanyament de 
projectes. En la segona part es mostra el treball fet pel grup motor per 
l’elaboració del Compromís Barcelona Plàstic Zero i finalment hi ha una 
dinàmica participativa sobre els projectes dels membres de la Taula. 
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I+D a l’abast 
Bea Cavanillas, coordinadora de l'ateneu de fabricació de la Fàbrica del 
Sol i coordinadora de la Xarxa d'Ateneus de Fabricació (XAF)  
 
S’explica que hi ha 6 ateneus a Barcelona diferenciats per especialitat o 
temàtica així com la maquinària de què disposen: inclusió, biomaterials, 
ocupació, innovació i ciutadania, sostenibilitat i medi ambient, emprenedoria i 
suport al prototipatge.  
 
Es tracta d’espais de divulgació, formació i creació vinculats a tecnologies de 
fabricació digital i el seu objectiu és el de posar aquestes tecnologies de 
fabricació a disposició de la ciutadania. El servei és gratuït (amb 
contraprestacions) i inclou l’ús de l’espai, la maquinaria, el coneixement i el 
suport tecnològic en les fases de disseny i ideació d’un producte. No s’hi 
realitza el producte final de venda ni producció en sèrie. 
 
A l’ateneu de la Fàbrica del Sol es dóna suport a projectes relacionats amb 
prevenció de residus, economia circular o ecodisseny. Es mostren 3 exemples 
de productes prototipats a l’ateneu: un filtre d’aigua fabricat amb impressora 
3D i adaptable a ampolles estàndard, unes ulleres realitzades amb residu 
plàstic i uns testos per plantes fets amb una barreja de marro de cafè i resina 
de pi. 
 
 
Clara Borràs, coordinadora de l'Ateneu de fabricació del Parc 
tecnològic de Nou Barris 
 
S’explica que el Parc està especialitzat en la promoció i el desenvolupament de 
tecnologies avançades i en el suport a l’emprenedoria relacionada amb la 
tecnologia. S’hi ofereixen dos serveis: 1) l’Ateneu de Fabricació -que ofereix 
experimentació, assessorament tècnic i pedagògic, transferència de 
coneixements i innovació social i 2) un servei de prototipatge per empreses i 
emprenedories de Barcelona Activa -que ofereix acompanyament en la fase de 
consolidació dels projectes empresarials i suport en el procés de prototipatge. 
 
Poden ajudar en la cerca de materials industrials existents i guiar a altres 
serveis com MaterFAD. Es mostra l’exemple d’una motxilla creada amb 
material fet d’ampolles reciclades.   
 
Veure presentació a l’espai de la Taula Plàstic Zero del web Decidim 
Barcelona. 
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Torn obert de preguntes  
 
Es pregunta quines opcions hi ha per experimentar amb materials com 
vidre o metall no tan relacionats amb la fabricació digital. S’indica que el 
metall és més complicat per la seva duresa, als ateneus encara no 
disposen de fresadores ni soldadors per metall. Per treballar la fusta 
tenen màquines de control numèric que permeten treballar superfícies 
grans. També disposen d’una talladora làser per cartrons, suro i teixits 
entre d’altres.  
 
Es pregunta si els ateneus estan connectats amb bancs de residus que 
es puguin fer servir com a recursos. S’indica que l’ateneu clau per aquest 
tema és el de la Fàbrica del Sol perquè tenen més accés a residus (s’han 
fet projectes amb lones publicitàries recuperades) i que s’està creant un 
banc de videoreptes de persones que tenen un residu o un material per 
compartir amb qui el pugui necessitar. Barcelona pel Clima disposa del 
projecte Punt Verd 2.0 amb el propòsit de recuperar certs productes i 
materials. 
 
Es pregunta si als ateneus es poden treballar productes concrets de 
manera puntual (per exemple com adaptar una estructura publicitària a 
una bicicleta de repartiment d’un projecte). Es respon que, tot i que 
prioritzen projectes sense intenció comercial, s’atenen també aquells 
projectes que serveixen per millorar el funcionament d’una empresa o el 
treball d’una persona autònoma. El material sempre l’aporta la persona 
que hi va a fer el projecte.  
 
 
Al xat es comparteixen els següents enllaços:  

 ESS: 
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca_ES/web/es/economia-
social-i-solidaria  

 Servei Prototipatge: 
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/prototipatge-
innovacio  

 Empreses: 
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca_ES/web/es/serveis  

 Emprenedores: 
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/empren
edoria/centre-iniciativa-emprenedora-glories/index.jsp  

 Finançament empresarial: 
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/financament-
empresarial  

 MaterFad: Centre de Materials de Barcelona: 
https://www.fad.cat/materfad/ca  

 Ateneus de Fabricació: http://ateneusdefabricacio.barcelona.cat/ 
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Compromís Barcelona Plàstic Zero – resultats de la 1a reunió del grup 
motor 
Per Marta Cuixart, secretària del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 
 
 
Es presenta un resum dels resultats de la primera reunió del grup motor 
en que es van treballar aspectes relacionats amb els continguts del 
Compromís En següents sessions es tractaran els requisits i criteris dels 
projectes que formaran part del Compromís i com se’n farà difusió. 
 
Les persones del grup motor presents a la primera reunió van ser, Laura 
Barrallo (Carrefour i Associació de cadenes espanyoles de supermercats), Elena 
Carrasco (Gremi d’empresaris Carnissers i Xarcuters de Barcelona i 
Província), Laia Carulla (Rezero), Magda Cebrián (Go Zero Waste), Miquel 
Cirera (AICEC-ADICAE- Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances), 
Neus Gallart (Agència de Residus de Catalunya), Raquel Hernández (Barcelona 
Serveis Metropolitans), Oscar Martín (Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona), Ignasi Mateo (Centre d'Activitat Regional pel Consum i la Producció 
Sostenible), Marie Melinon (PANA) i Irene Tato (Bolseta).  

 
 
Veure pdf a l’espai de la Taula Plàstic Zero de la web Decidim Barcelona 
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Torn obert de preguntes  
 
Es demana que el Compromís sigui adoptable per part de tots els agents 
implicats ja sigui en format de recomanacions pràctiques per utilitzar o 
per compartir.  
 
Al xat es comenta que el resum és aclaridor i que està ben estructurat. 
També s’esmenta que és important que el Compromís arribi a tothom i 
sigui de fàcil accés.  
 
 
Dinàmica projectes al Decidim Barcelona 
 
Per tal de fomentar la interacció de  les persones participants de la Taula amb 
els 26 projectes ja publicats a la plataforma Decidim Barcelona se separen els 
participants en saletes. I tal i com es va fer en la sessió anterior, en cada una 
d’elles es treballa amb alguns projectes, per fer aportacions (consells o 
suggeriments), en forma de comentaris. Alhora s’anima als participants que 
encara no ho han fet a pujar els seus projectes a la plataforma.  
 
S’aclareix que els projectes publicats al Decidim no son necessàriament els que 
inclourà el Compromís ja que dependrà dels criteris que es decideixin per la 
seva inclusió i de si les persones autores els volen incloure o no.  
 
 
 
Cloenda 
Per Marta Cuixart 
 
S’agraeix la participació de les persones assistents. Es recorda que ens els 
propers dies s’enviarà l’acta de la sessió i la convocatòria de la 8ª sessió 
(possiblement el 28 d’Abril).  
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Fotografia de les persones assistents 
 
 

 

 
 
 


