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ACTA DE LA QUARTA SESSIÓ DE LA TAULA PLÀSTIC ZERO 
 
 

Data 25 de novembre de 2020 

Lloc Trobada virtual 

Horari 11.30 a 13.30 h 

Assistents 50 persones 

Excusades -- 

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

Organització 

AdNSostenible 
Agència Catalana de Consum 
Agència de Residus de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
Ametller Origen 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
Associació Catalana de Responsables de Medi Ambient de 
la Indústria d'Alimentació i Begudes 
Associació Catalana de Vending 
Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de 
Catalunya 
Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou 
Barcelona Activa 
Barcelona Regional 
Barcelona Serveis Municipals, S.A. 
Bolseta 
Bumerang Takeaway, S.L. 
Catering Arcasa, S.L. 
Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció 
Sostenible 
Comissions Obreres de Catalunya 
Consum Supermercados Coop V. 
Diputació de Barcelona 
Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona 
Fundació Formació i Treball 
Go Zero Waste, S.L. 
Gremi de Recuperació de Catalunya 
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Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
La Sirena Alimentació Congelada 
Melià Barcelona Sky 
Menjador Ca La Rosa, SCCL 
Mercadona, S.A. 
Next Step 
Palau Sant Jordi 
Pana 
PIMEC Comerç 
Primavera Sound 
Rezero 
Sant Aniol 
Serveis Educatius Cavall de Cartró, S.L. 
Sobres Mestres 
TechBloom 
Wakatobi, S.L. 
Zoo Barcelona 

 
 
 
Equip tècnic: 
Marta Cuixart, secretària del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 
Laura Reñaga, Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus 
Elisenda Frances, Departament de Comunicació i d’Ecologia Urbana 
 
Secretaria tècnica: Glòria Molina i Marta García de Secretaria Barcelona + Sostenible, Laia Carulla, 
Ruth Casals i Elena Diez 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. 
 
Seguidament es presenten les principals conclusions de la sessió precedent del mes d’octubre i es fa 
una breu descripció de l’estructura de la sessió. 
 
Es presenta l’estructura de la sessió, que aquest cop és en format plenari: 
 

• Una part inicial per a fer balanç de l’evolució del grup de treball, presentar tant els avenços 
com les reflexions per al futur 
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• Una segona part dedicada a presentar  diferents fonts de finançament possibles per als 
projectes d’eliminació de residus, amb la participació de BCN Activa, de l’Ajuntament i 
d’un cas il·lustratiu de crowdfunding (GoZeroWaste App). 

 
• Una última part participativa de treball en grups petits per facilitar la coneixença i 

l'intercanvi entre els assistents. 
 
 
Benvinguda 
Per Frederic Ximeno, gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans 
 
Fa un breu recordatori del context de la Taula Plàstic Zero, destacant la importància del repte de 
reducció dels plàstics d’un sol ús en el marc de l’emergència climàtica i recordant la voluntat i 
compromís municipal vers el residu zero. 
 
Fa una crida a la implicació proactiva dels diferents agents per a impulsar projectes concrets de 
reducció de plàstic d’un sol ús a la ciutat. 
 
Recorda, també, l’objectiu de la Taula Plàstic Zero, que es pretén que esdevingui un espai 
d’intercanvi, aprenentatge i reflexió per a contribuir a la creació de sinergies entre les diferents 
iniciatives participants que facilitin el desenvolupament i el creixement de projectes d’eliminació de 
plàstics i envasos d’un sol ús. 
 
Finalitza agraint la participació de les persones i organitzacions assistents, malgrat les dificultats de 
la situació actual i el fet d’haver de realitzar les sessions en format virtual, fet que suposa un gran 
repte per poder facilitar l’intercanvi i les sinergies entre projectes que és l’objectiu central del grup 
de treball. 
 
 
Presentació de l’evolució del Grup de Treball 
Per Laura Reñaga, Direcció de Neteja i Gestió de Residus de l’Ajuntament de Barcelona 
 
Es fa un repàs de les sessions realitzades, les tasques fetes i el coneixement acumulat així 
com un repàs de les eines utilitzades al llarg de les tres sessions anteriors. 
 
Es presenten les sessions que s’estan preparant de cara als mesos de gener i febrer, els 
continguts que es volen treballar i les eines que s’utilitzaran. A més, s’exposen alguns temes 
que han sorgit en les diferents sessions i sobre els quals seria interessant reflexionar. 
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Presentació de noves iniciatives per facilitar sinergies. Decidim Barcelona 
Per Glòria Molina, Secretaria Barcelona+Sostenible 
 
S’ha creat un espai web per a la Taula Plàstic Zero a la plataforma participativa municipal 
‘Decidim Barcelona’, on es troba la informació sobre el grup, la seva composició, les actes 
de les sessions, les presentacions i altres informacions que s’han anat compartint al grup de 
treball. L’espai permetrà d’aquí poc el contacte directe i la comunicació entre membres de la 
Taula.  
 
Hi ha un espai en què està previst publicar les fitxes dels projectes de les organitzacions 
participants i poder-los compartir amb les altres organitzacions de la Taula. Aquesta 
informació està dins una part de la plataforma Decidim d’accés privat i reservat a integrants 
de la Taula Plàstic Zero. 
 
Es presenta com exemple la fitxa del projecte “Beure sense plàstic”. S’aprofita l’avinentesa 
per fer una invitació oberta a participar a la sessió de tancament del projecte de divendres 27 
de novembre. Es comparteix el vídeo resum que s’ha creat. 
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Fonts de finançament per a projectes d’eliminació de plàstic d’un sol ús. Per Víctor 
Ródenas de Barcelona Activa 
 
Presenta breument les diferents opcions de finançament (inversions, crèdits, subvencions, 
crowdfunding) a què es poden acollir els impulsors de projectes. 
 
A través de la presentació es pot accedir als enllaços de les diferents vies de finançament. 
 
Veure presentació adjunta 
 
Recursos econòmics a través de subvencions. Per Elena Forcada de l’Ajuntament de 
Barcelona 
 
Facilita els canals existents per trobar les subvencions que més s'adeqüen a cada projecte. 
Presenta els portals des d’on accedir a la informació de les subvencions de l’Ajuntament i fa 
un resum de les característiques destacades de programes de subvencions d’interès potencial 
per a les entitats de la Taula. 
 
Veure presentació adjunta 
 
Presentació d’un exemple pràctic de crowdfunding. Per Magda Cebrian de Go Zero 
Waste App 
 
Presenta Go Zero Waste App, una aplicació creada per a facilitar a les persones 
consumidores poder trobar negocis relacionats amb residu zero i ajudar els negocis que 
aposten per aquest tipus de consum. És un projecte nascut fa 2 anys gràcies al 
crowdfunding. 
 
Presenta breument les tipologies de plataformes de crowdfunding existents i repassa les més 
conegudes, així com els aspectes a tenir en consideració a l’hora d’utilitzar-ne una o altra 
com a via de finançament per un projecte. 
 
Facilita alguns consells a l’hora de presentar una campanya per tal d’assolir els objectius de 
finançament previstos: pensar visualment com es presentarà el projecte, preparar materials 
gràfics, tenir clar per què es volen els diners i a què es destinaran, mobilitzar tots els 
contactes, intentar arribar als mitjans de comunicació, tenir en compte el moment de 
llançament de la campanya. 
 
Finalment valora els reptes i oportunitats que aporta el crowfunding a un projecte. 
 
Abans del torn de preguntes es dona pas a Alfred Vara, representant de l’Agència de Residus de 
Catalunya que indica les subvencions que poden ser d’interès als participants de la Taula (incloses 
en la presentació adjunta).  
 
Veure presentació adjunta 
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Torn obert de preguntes 
- Com recomanaries que ens hem d’adreçar als bancs les startups que no podem obtenir 
rendibilitat a curt termini? D’Oriol Segarra, de Bûmerang. 
 
Víctor Ródenas respon “Els bancs actualment tenen una missió primària que és la reducció 
de riscos, incrementant l'aportació d'avals o garanties. Les startups, per definició, són risc. 
Al principi hem d'intentar buscar alternatives, si no són possibles aquests avals. Parlo per 
projectes innovadors, d'ENISA's, STARTUPS, NEOTEC per projectes grans, PID o LDI's 
del CDTI, etc.”. A l’inici, les startups han de buscar ajudes de finançament que no 
requereixin avals personals o garanties perquè suposen un elevat grau de compromís. 
 
 
- Alguna pista de subvenció per un projecte gestionat per una sola persona i organització 
encara no registrada? De Marie Mélinon, de Pana. 
 
Barcelona Activa ofereix acompanyament i suport per a l’elaboració de plans d’empresa i 
programes sense necessitat de tenir estructura empresarial. Disposa d’un servei per a la 
preincubació i preacceleració. 
 
 
 
Dinàmica participativa 
 
El grup es distribueix en sales per facilitar el coneixement d’altres projectes, veure possibles 
vies de col·laboració i promoure l’intercanvi d’informació. 
 
L’espai en saletes es divideix en dos temps. Primerament s’obre la participació espontània 
per crear confiança i fer coneixença mútua i en segon lloc es proposa un petit exercici de 
cocreació, destinat a consensuar un titular ideal de cloenda de la Taula Plàstic Zero al juliol 
de 2021 per compartir-lo posteriorment amb la resta de grups. 
 
A continuació es presenta un breu resum dels temes tractats en els diferents grups. 
 
• Grup 1. Integrants: Marc Gallardet de Zoo Barcelona, Raquel Hernández de BSM, Víctor 

Ródenas de Barcelona Activa i Laia Carulla de Rezero. 
 
Es parla de la por a utilitzar els gots reutilitzables després de la situació de la COVID-19 i 
s’exposen situacions en què s’han tornat a utilitzar gots d’un sol ús. Es destaquen els contactes que 
s’han establert gràcies a la Taula Plàstic Zero. Esperen poder seguir aprenent i conèixer altres agents 
en les futures sessions. 
 
• Grup 2. Integrants: Marc Passola de Melià Barcelona Sky, Alfred Vara de l’Agència de Residus 

de Catalunya, Laura Martínez de Barcelona Regional, Ana M. Garcia de Consum i Laura 
Reñaga de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
Es comparteixen els projectes dels participants i també el treball que s’està fent des de les 
administracions. Des de l’ARC s’explica que s’està treballant en la segona part del pacte per la 
bossa en què s’incorporaran les safates de plàstic. També estan treballant en el sector de la 
restauració i del retail per a facilitar la venda a granel. 
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En l’àmbit metropolità, el PREMET 25 inclou un capítol dedicat a la prevenció de residus  amb una 
línia d’acció sobre els plàstics d’un sol ús (substituir gots d’un sol ús, reduir les ampolles i safates 
de plàstic d’un sol ús i els bolquers). Per altra banda, s’està a punt de tancar el Pla Metropolità  de 
Prevenció de Residus, que incorpora algunes accions a dur a terme per part de l’AMB i d’altres per 
part dels ens locals. 
 
A banda, es comenten certes males pràctiques com la substitució de plàstics d’un sol ús per 
materials de major impacte (per ex. aigua embotellada en tetrabric). També es comenta el treball 
que s’està fent per elaborar un protocol d’actuació per a la venda amb envasos reutilitzables, en què 
participen alguns membres de la Taula com administracions i cadenes d’alimentació. 
 
• Grup 3. Integrants: Neus Gallart de l’Agència de Residus de Catalunya, Magda Gómez de 

Cavall de Cartró, Rafael Cubarsí de l’Associació Catalana de Vending i Elena Diez de Rezero 
(secretaria tècnica). 

 
Es comenten diversos temes vinculats a la reducció de plàstics d’un sol ús: 
 

◦ SDDR: un bon instrument per reduir els envasos d’un sol ús i reciclar, però de difícil 
implantació. Es qüestiona si el nostre país està preparat, perquè la gent posaria de tot a les 
màquines de retorn. Es comenta que hi ha hagut experiències aquí que han funcionat i també 
es pot implantar el sistema sense màquines i fer-ho manual. 

◦ Vending sense plàstic: es pregunta si existeixen proveïdors que posin els productes a les 
màquines de vending sense plàstic. Es comenta que el vidre és problemàtic, que a les 
màquines de cafè s’està canviant el material de les culleretes o el got i que, tot i que és 
difícil, es podrien trobar proveïdors que no envasin en plàstic. 

◦ Aigua de l’aixeta i fonts: es comparteix l'experiència de retirar l’aigua envasada de les 
màquines de vending de les oficines i repartir ampolles entre el personal. Es parla de les 
opcions de fonts i filtratge. També es comparteix que a les escoles bressol beuen aigua de 
l’aixeta. 

◦ Llocs de treball: preocupa que en el procés cap a una economia circular es perdin llocs de 
treball, que és un moment delicat i s’ha de buscar l’equilibri entre avançar i mitigar el canvi 
climàtic i no destruir llocs de treball. Es comenta que els processos de reducció de plàstics 
fomenten la reutilització i que això també genera llocs de treball. 

• Grup 4. Integrants: Manuel Arias de l’Ajuntament de Barcelona, Jennifer Berengueras de Next 
Step, Marie Melinon de Pana, Montse Cases del Palau Sant Jordi i Glòria Molina de la 
secretaria tècnica. 

 
Es comenten els diversos projectes impulsats pels participants, destacant algunes adaptacions que 
han hagut de fer per la situació de crisi sanitària. Des de l’organització dels esdeveniments del Palau 
Sant Jordi es comenta que han hagut d’implantar el got biodegradable de cartró tot i els bons 
resultats que havia tingut la implantació de gots reutilitzables. Des de Next Step recalquen la 
dificultat de trobar teixit reciclat de proximitat per fer els seus productes. 
 
• Grup 5. Integrants: Oriol Ollé de Barcelona Activa, Oriol Segarra de Bûmerang, Ignasi Mateo 

de l’ARC-SCP/RAC, Ruth Casals de Rezero (secretaria tècnica) 
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Es presenten els projectes de cadascú i es comparteixen experiències de menjar per emportar en què 
s’està aplicant o reflexionant sobre la introducció d’envasos retornables. 
 
Es posa de manifest la necessitat de fer trobades presencials per a crear sinergies i es plantegen 
propostes de treball: 

◦ Crear un directori de les organitzacions participants. 

◦ Crear un mapa de tots els projectes i els contactes. 

◦ Si la situació de la COVID-19 ho permet, es planteja que la Taula acabi amb una sessió en 
format presencial tipus B2B, on els diferents projectes estiguin exposats i hi hagi l’espai per 
a que tothom pugui explicar el seu projecte amb més detall. 

◦ Crear càpsules, petits vídeos amb els projectes més destacats i innovadors de les 
organitzacions de la Taula que quedin com a producte del grup de treball. 

◦ Plantejar reptes per temàtiques i que les organitzacions que hi treballen donin resposta a 
aquests reptes 

 

• Grup 6. Integrants: Ariadna Benet d’AdNSostenible, Irene Tato de Bolseta, Magda Cebrian de 
Go Zero Waste i Marta Cuixart, secretària del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona 
(facilitadora) 

 
Es presenta la consultora empresarial AdNSostenible, el projecte Bolseta de producció i distribució 
de bosses de reixeta per a la compra, reutilitzables i amb valor social afegit, així com l’APP Go 
Zero Waste que dona projecció a productes i serveis Residu Zero. 
 
En la deliberació sobre el titular s’incideix en l’interès i la importància de: 

- La coherència i la incidència en les tres potes de la sostenibilitat. Es posa l’exemple de grans 
empreses que estan comprant bosses reutilitzables a l’altra punta del planeta, venudes a preu 
més baix perquè han estat produïdes de manera injusta. Es dialoga sobre la monetarització 
dels projectes socioambientals com una manera d’aportar indicadors que posin en valor 
aquests projectes. 

- La col·laboració entre organitzacions i la creació d’aliances.  

- La unió de forces de les organitzacions petites davant l’hegemonia de grans organitzacions. 
El paper polític de la Taula Plàstic Zero. 

- La creació d’un model replicable o protocol reconegut per a la reducció de plàstics d’un sol 
ús. 

- L’obtenció de resultats palpables, amb indicadors. 

 
• Grup 7. Integrants: Nicoletta Theodoridi de Sobres Mestres, Marta Martín de La Sirena, Marike 

Charlier de l’Associació de Veïns i Veïnes de Poblenou, Salvador Grifell de l’Agència Catalana 
de Consum, Beatriz Sánchez de l’Associació Catalana de Responsables de Medi Ambient de la 
Indústria d'Alimentació i Begudes i Marta Garcia de la secretaria tècnica. 
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Es presenten alguns apunts de l’estudi realitzat des de l’Agència Catalana de Consum, com la 
detecció de més sensibilitat pública respecte al consum responsable. També es fa incís en la 
possibilitat que la crisi econòmica torni a prioritzar el preu dels productes com a criteri en els hàbits 
de consum i que aquest fet pugui repercutir negativament en el consum responsable. 
 
Des de La Sirena s’esmenta l’obstacle principal amb què es troben a l’hora de poder canalitzar 
excedents alimentaris a granel cap a entitats socials, ja que es dificulta la traçabilitat del producte. 
S’afirma que faria falta un marc legal que orientés sobre com portar a terme aquest reaprofitament 
alimentari a granel i evitar així la producció d’envasos d’un sol ús. 
 
També es comparteix el neguit que suposa la situació actual d’indefinició que hi ha en saber en qui 
recau la responsabilitat en casos de possibles intoxicacions quan s’han utilitzat envasos propis de la 
clientela. Es comenta que caldria definir i delimitar les responsabilitats de cadascú. 
 
Des de Sobres Mestres comenten que es pot demanar assessorament a l’Agència de Salut Pública i 
que en el seu cas els han assegurat que la responsabilitat és del consumidor. 
 
Finalment, es torna al plenari i cada grup comparteix amb la resta de grups el titular que han 
acordat. 
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Cloenda 
Per Marta Cuixart 
 
Es fa un recordatori de l’espai creat a la plataforma Decidim Barcelona. 
Totes les organitzacions de la Taula rebran informació sobre la plataforma convidant-les a registrar-
s’hi i a penjar les fitxes dels seus projectes. Les fitxes estaran penjades en una part privada, només 
compartida de moment amb altres participants de la Taula. En el moment en què es decideixi fer 
pública la informació, també ajudarà a donar més projecció a la Taula. 
 
La plataforma Decidim ha de donar continuïtat als debats generats a la Taula, ja que permet 
plantejar preguntes i obrir diàleg entre participants. 
 
La propera sessió es realitzarà el gener de 2021. Properament s’enviarà informació de la 
convocatòria. 
 
També s’enviarà un formulari d’avaluació de la feina feta fins aquest moment. 
 
 
Fotografia de les persones assistents 
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