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ACTA DE LA SEGONA SESSIÓ DE LA TAULA PLÀSTIC ZERO 

 
 

Data 31 de maig de 2022 

Lloc La Fàbrica del Sol 

Horari 12.00 a 13.30 h 

Assistents 31 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 Barcelona 

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

Associació Vida Sana 

Barcelona Serveis Municipals, S.A. 

Bodevici 

Catering Arcasa 

Flax & Kale 

Hotel El Palace 

i3D eco packaging ideas 

Institut Municipal de Mercats de Barcelona 

KOIKI 

La deessa del bosc 

Molsa coop 

Mos(K)art sccl 

Permacultura ATTA 

Re-pot market 

RRR Biocosmetics 

Sant Aniol  

Serveis Educatius Cavall de Cartró, S.L. 

sObres Mestres 

Universitat Politècnica de Catalunya 
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Organitzacions excusades: 
 

Gremi d'empresaris carnissers 

COAMB  

ASPCAT 

Associació Voluntaris 2000 

Plastic attack Barcelona 

 

 
Equip tècnic: 

Eduard Moreno, Departament de Programes i Equipaments. Oficina de Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat 

Laura Reñaga, Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus 
 

Secretaria tècnica: Glòria Molina i Martí Micó de Secretaria Barcelona + 
Sostenible, Elena Diez i Jennifer Berengueras de Rezero, Marta Vidal de 

SIRESA 

 
 

2. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

Benvinguda i resum del Compromís Barcelona Plàstic Zero   
Per Eduard Moreno  
 

Es presenten els antecedents de la Taula Plàstic Zero (constitució, 
membres, sessions de treball i Compromís Barcelona Plàstic Zero) així 

com la proposta de continuïtat de la Taula i el Compromís.  
 

Es recorda que els objectius de la nova fase inclouen la facilitació de  
l’enxarxament entre organitzacions, reconèixer i donar visibilitat a 

iniciatives ja existents a la ciutat, ampliar el nombre d’organitzacions 
adherides i identificar projectes i línies d’acció impulsats per diferents 

agents de la Taula als que es puguin sumar altres organitzacions 

 
Es comparteix que la propera sessió tindrà lloc al juliol i al novembre es 

celebrarà la cloenda dins el marc de la Setmana Europea de Prevenció de 
Residus.  

 
Es recorden els espais emprats per l’Ajuntament per a donar visibilitat a 

les organitzacions adherides així com els materials de comunicació que 
es troben a disposició de les organitzacions. A fi d’ampliar el nombre 

d’organitzacions adherides es demana difusió del formulari i es revisen 
els requisits i les principals línies d’acció.  

 
Veure pdf adjunt.  
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Oferta d’orxata i gelats en envasos retornables  
Per Jordi Rivera, Bodevici 
 

Rivera comparteix les passes que han fet a Bodevici per a oferir els seus 
productes- principalment orxata- en envasos retornables, gràcies a un micro-

mecenatge d’Ecoveritas challenge. Actualment aquests son gots de bambú 
amb tapes de silicona que s’entreguen sota un dipòsit de 2€.  

 
A fi de reduir els residus, l’establiment també es fa les seves pròpies llets 

vegetals.  
 

 

Oferta de productes cosmètics en envasos retornables 

Per Ana Ribalta, RRR Biocosmetics 

 
Ribalta presenta RRR Biocosmetics  per la venda de productes cosmètics 

en envasos d’alumini retornables- mitjançant un descompte de 50cts en 
la següent compra.  

 
Per a l’estudi del projecte s’han tingut en consideració tant les 

tendències de consum com les legislatives. Es comparteix que el retorn 
dels envasos és superior per part dels hotels que dels particulars.  

 
Veure pdf adjunt.  

 
 

Prova Pilot per la reducció dels envasos d’un sol ús a la Fira Biocultura  

Per Montse Escutia, Associació Vida Sana  
   

Escutia presenta el plantejament i els resultats de la prova pilot de 

reducció d’envasos d’un sol ús que s’ha dut a terme a la Fira Biocultura 
de Barcelona els dies 5 a 8 de maig conjuntament amb les 

organitzacions sObres Mestres i Rezero.  
 

El projecte, engegat dins el marc de la Taula Plàstic Zero, ha permès 
reflectir també les dificultats de reduir certs residus en un entorn com 

l’avaluat així com les plantejades per l’ús de materials alternatius als 
plàstics d’un sol ús.  

 
Veure pdf adjunt.  

 
 

Iniciatives de reducció de plàstics d’un sol ús 

Júlia Gifre, Flax & Kale 

 

Des de Flax & Kale es comparteixen algunes de les mesures de reducció de 
plàstics d’un sol ús que inclouen l’ús dels envasos retornables per a take away 

https://bodevici.com/
https://rrr-biocosmetics.com/
https://www.biocultura.org/
https://flaxandkale.com/
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de Bûmerang, la col·laboració amb Re-pot market per la venta de kombutxa en 
envasos retornables així com l’oferta d’aigua filtrada a restaurants i oficines 

des de 2014. Alhora, els menús de les persones treballadores de les oficines es 
serveixen en envasos reutilitzables, empren capses reutilitzables plegables per 

servir es productes a la gran distribució i busquen ampliar la logística de retorn 
d’ampolles de kombutxa comercialitzades en altres establiments.  

 
Veure pdf adjunt.  

 
 

Dinàmica de presentació de projectes i enxarxament 

 
Es separen les persones participants en 4 saletes de manera aleatòria per a la 

presentació de la resta de projectes i l’aportació de propostes, aquestes 

inclouen:   
 

- Arribar als mitjans de comunicació per a donar a conèixer els missatges i els 
projectes a un públic general amb un missatge de que és possible reduir els 

plàstics d’un sol ús, compartint les alternatives existents a Barcelona així com 
els beneficis. Fer un espot breu, publicitar i posar de moda el viure sense 

plàstic. 
- Establir un espai on compartir informació i recursos entre les organitzacions 

de la Taula Plàstic Zero.   
- Donar a conèixer les possibilitats de trobar col·laboracions, engegar nous 

projectes o trobar nous clients que ofereix la Taula Plàstic Zero a fi de sumar 
empreses o altres agents.  

- Crear i compartir un document o similar que permeti disposar dels contactes 
de les diferents organitzacions que formen part del Compromís. 

 

 
En una pissarra es demana que les organitzacions indiquin dates rellevants 

dels seus projectes per als propers mesos a fi de valorar possibilitats de que 
l’Ajuntament se’n faci ressò. Es comparteixen les següents:  

 
- Juliol:  

o Llançament al mercat del sistema de venda d’aigua mineral natural 

Sant Aniol a doll en comerços 

o www.rebiolucio.com de Molsa.bio 

- Octubre:  

o Llançament 90:10 Project Academy- escola online zero waste i 

sostenibilitat   

 
 

http://www.rebiolucio.com/
https://www.9010project.com/


Consell Ciutadà per la Sostenibilitat  

Taula Plàstic Zero. Acta de la segona sessió 31/05/2022 – pàgina 5 

Fotografies de l’esdeveniment 
 

 

 
 


