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ACTA DE LA NOVENA SESSIÓ DE LA TAULA PLÀSTIC ZERO 

 
 

Data 2 de juny de 2021 

Lloc Trobada virtual 

Horari 11.30 a 13.30 h 

Assistents 33 persones 

Excusades 2 persones 

 
 

1. LLISTAT D’ORGANITZACIONS ASSISTENTS I EXCUSADES 

 

Organitzacions assistents: 

 

Organització 

Agència Catalana de Consum 

Agència de Residus de Catalunya 

Ajuntament de Barcelona 

Associació Catalana de Responsables de Medi Ambient de 
la Indústria d'Alimentació i Begudes 

Àrea Metropolitana de Barcelona 

Associació Catalana de Vending 

Associació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta 

Associació d’Empreses de Distribució i Logística de 
Begudes i Alimentació de Catalunya 

Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de 
Catalunya  

Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou 

Barcelona Regional 

Barcelona Serveis Municipals, S.A. 

Bolseta 

Càtering ARCASA  

Consum Supermercados Coop V. 

Ecoplastic Design, S.L. 

Generalitat de Catalunya 

Go Zero Waste, S.L. 

Gremi d'Empresaris Carnissers i Xarcuters de Barcelona i 
Província 

Institut Municipal de Mercats de Barcelona 

La Sirena Alimentació Congelada 

Melià Barcelona Sky 

Pana 

Primavera Sound 
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Reusabol 

Rezero 

Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i 
Alimentació 

Sant Aniol 

sObres Mestres 

Turisme de Barcelona 

Universitat Politècnica de Catalunya 

 

Organitzacions excusades: 

 
Associació Vida Sana 

Centre d'Activitat Regional pel Consum i la Producció 
Sostenible 

 
 

Equip tècnic: 

Marta Cuixart, secretària del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

Secretaria tècnica: Glòria Molina i Marta García de la 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 

es fa un balanç de l’activitat de la Taula, seguidament es presenten els 
projectes proposats per formar part del Compromís Barcelona Plàstic 

Zero i les propostes de nom i eslògan que es posen a votació. En la 

segona part es convida les persones participants a valorar la Taula així 
com el Compromís.  
 

 

Balanç Taula Plàstic Zero  
Per Marta Cuixart, secretària del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 
 

Es presenta un balanç de les activitats de la Taula Plàstic Zero exposant 
les organitzacions que en formen part, un breu resum de les sessions 

realitzades, l’espai Decidim on s’han compartit 41 projectes i la creació 
del Compromís Barcelona Plàstic Zero.  
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Vegeu la documentació a l’espai de la Taula Plàstic Zero del web Decidim 
Barcelona. 
 

Compromís Barcelona Plàstic Zero–votació del nom i acte de 
presentació 
 

Es mostren els 30 projectes proposats per formar part del Compromís 
Plàstic Zero i s’encoratja les organitzacions que vulguin afegir els seus a 

fer-ho. Proposen els seus projectes Sant Aniol i Reusabol i des de l’UPC 
s’indica que en proposaran aviat. 

 
Tot i que es pretén fer públic el Compromís amb una sèrie de projectes 

fundadors, s’indica que se’n podran afegir altres. 
 

Es comparteixen el resultats de la 3a sessió de treball del grup motor del 

Compromís en relació amb les idees força i es plantegen 3 opcions de 
nom i eslògan a votació amb els següents resultats:  

 
1. Compromís Barcelona plàstic zero. Accions per una ciutat lliure 

de plàstics d’un sol ús.  (29%) 

2. Compromís Barcelona plàstic zero. Adeu a la cultura d’usar i 

llençar  (44%) 

3. Adeu al plàstic d'un sol ús. Compromís per una Barcelona lliure 

de plàstics (29%) 

 

S’indica que des del Departament de Comunicació d’Ecologia Urbana 
confirmen que es podrà comptar amb un hashtag, una imatge, una 

infografia en format digital així com un vídeo i una nota de premsa.  
 

Respecte a l’acte de presentació del Compromís, que es preveu realitzar 

la primera quinzena de juliol, es pretén que sigui participatiu i es doni 
visibilitat als projectes representatius de les organitzacions. S’indica que 

el regidor Eloi Badia planteja que l’adhesió al Compromís ha de ser un 
procés fàcil. 

 
Es du a terme una enquesta per conèixer l’interès de les organitzacions 

en assistir de manera presencial a l’acte de presentació i els resultats 
són que hi ha alta disponibilitat per fer-ho.  

 
Vegeu la presentació a l’espai de la Taula Plàstic Zero del web Decidim 

Barcelona. 
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Torn obert de preguntes 

 

En relació amb el nom, es considera que és rellevant parlar de Barcelona 
implicant les persones amb verbs com “fem de Barcelona”, “per una 

ciutat”. Es recullen diverses propostes i suggeriments: que la combinació 
inclogui la paraula “accions”; que l'eslògan sigui generalitzable a la 

cultura d’usar i llençar, com també canviar el “plàstic zero” per un 
concepte com “efímer”. Es tindran en compte aquestes aportacions per 

continuar treballant en el nom definitiu. 
 

En relació amb l’acte de presentació, es planteja presentar els projectes 
en un format de presentacions breus i dinàmiques. També es pregunta 

quin és el públic per conèixer el missatge que cal transmetre. Des de la 

Secretaria s’informa que principalment es comunicarà als membres de la 
xarxa Barcelona + Sostenible i es farà difusió general via web i xarxes 

socials.  Es demana a les organitzacions de la Taula que facin també 
difusió entre els seus col·lectius.  

 
 

Valoració de la Taula Plàstic Zero i el Compromís Barcelona 
Plàstic Zero  

 
Es realitzen unes preguntes per conèixer les percepcions de les organitzacions 

participants, amb els següents resultats:  
 

1) T’ha resultat útil formar part de la Taula Plàstic Zero?  

- 38% Molt 
- 59%  Força 

- 4%  Poc 

- 0%  Gens 

 
2) Què t'ha aportat formar part de la Taula?  

- 59% Satisfacció de contribuir a la millora de la ciutat 

- 59% Idees de millores per la meva organització/ projecte 

- 80% Un aprenentatge personal 

- 25% Una millora del rendiment econòmic del meu projecte 

 

3) Quines expectatives et genera el Compromís com a motor de canvi 
a la ciutat?  

- 28% Molt rellevant 

- 73%  Força rellevant 

- 0%  Poc rellevant 

- 0%  Gens rellevant 

 
4) Què t’ha agradat més de la Taula?  
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Les persones participants destaquen:  

- El coneixement de projectes afins, tant per l’aprenentatge, el 

sorgiment de sinergies i nous projectes que poden convergir com 

per fer-los arribar a la ciutadania.  

- La varietat de temàtiques de les sessions i la diversitat d'agents i 

actors que han participat. 

- El tarannà de col·laboració i participació, l’acció col·lectiva, el 
compartir experiències i energies per millorar, les ganes de sumar 

esforços i compartir. 

- L'agilitat amb què s’han organitzat les reunions, les dinàmiques 
participatives i les “càpsules” informatives.  

 

5) A qui recomanaries que s’impliqués en aquest Compromís?  
 

- A altres associacions, empreses, productors, organitzacions i 
entitats.  

- Es concreten universitats, botigues a granel, associacions que 

fomentin un consum més responsable, supermercats, proveïdors, 
així com noves iniciatives empresarials relacionades amb el medi 

ambient i la gestió/reducció dels residus i productors per als quals 
els plàstics d'un sol ús siguin una part fonamental del seu negoci. 

- A altres ciutats del cinturó de Barcelona 

 

Continuïtat i futur  
 

Es demana a les persones participants quina continuïtat els agradaria 
que tingués la Taula i el Compromís. Les respostes inclouen:  

 
- Un espai on seguir compartint idees i experiències. Un espai virtual 

de treball i consultes. 
 

- Trobades trimestrals. En aquestes es proposa compartir noves 
iniciatives, fer seguiment dels projectes i valorar les millores 

quantificant l’assoliment dels objectius, així com mantenir una part 
pràctica. 

 
- L'organització d’esdeveniments/campanyes conjuntes per 

sector/repte. 

 
- Acompanyament de l’Ajuntament per fer el seguiment dels avenços 

dels projectes, establint indicadors i donant dades dels resultats de 
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la Taula. També es fa la reflexió que la recollida de dades a les 
diferents escales que planteja el Compromís és complexa. Des de 

la Secretaria es suggereix que eines com el Mapa Barcelona + 
Sostenible poden donar visibilitat del nombre d’entitats implicades i 

les seves tipologies i es posa l’eina a disposició del Compromís. 
Dins el Mapa es poden crear itineraris de projectes amb un nexe 

d’unió com poden ser els de la Taula. 
 

 

Cloenda 

Per Marta Cuixart 
 

 
S’agraeix la participació de les persones assistents. Es recorda que en els 

propers dies s’enviarà l’acta de la sessió.  
 

 

Fotografia de les persones assistents 

 
 

 
 

 


