
  

RESIDUS / ECONOMIA BAIXA EN CARBONI 

 
DE LA PLUJA D’IDEES A L’ACCIÓ: 

Aportacions a la proposta de projectes del Grup de treball 
ECONOMIA VERDA I CONSUM RESPONSABLE 

 

TÍTOL:        
PUNT VERD 2.0 (punt de trobada presencial i 
virtual per promoure la reparació i la recuperació 
de materials) 

Descripció:  
 

 
 
Acció per allargar la vida útil dels materials i productes a partir 
d’una aplicació web-mòbil i un punt de trobada d’iniciatives i 
serveis que promoguin la reutilització, la reparació i la mineria 
urbana. 
 
 

 
 

PROPOSTA:           Punt Verd v.2.0 

Descripció: 

 
Fer servir la xarxa existent d’espais del punt verd i altres entitats 
com a punt de trobada de la multitud d’iniciatives i serveis 
promovent la reutilització, upcycling, mineria urbana, reparació, 
reutilització distribuïda, etc. 
 

Resultat / 
Impacte desitjat: 

Augment en la coordinació d’iniciatives sobre la gestió i mitigació 
de recursos, increment en l’optimització de recursos i facilitat en 
apropar-ho als barris, al ciutadà. Seria important proposar 
indicadors més tangibles potser? De l'ordre de % d'augment de 
reciclatge/ús dels serveis abans de integrar-se al punt verd, 
reducció del cost per operació, o temps del tràmit quan el ciutadà 
no ho desitja (per diferenciar de serveis on el temps no és un 
factor detrimental en la satisfacció del ciutadà - vell millor que nou 
per exemple, on el temps reparant-ho es part de l'experiència). 
 
Allarguem el període d’aprofitament i la possibilitat de reutilitzar-
recuperar el residu. 
 

A qui va adreçat? Als ciutadans, a les iniciatives “sense espai físic”, als punts verds 

Actors 
implicats: 

 
Xarxa de Punts verds, programa “millor que nou”, AAVV, entitats 
que reparen, entitats/persones que recuperen materials. 
 



  

RESIDUS / ECONOMIA BAIXA EN CARBONI 

Recursos 
necessaris: 

 
• Entitats amb espais amplis on poder emmagatzemar els 

residus que es poden recuperar 
• Entitats/persones que puguin reparar/restaurar els 

“materials”/”residus” 
• App/pàgina web que permeti consultar i/o sol·licitar el trasllat 

dels “residus”/subproductes 
• Estudiar els cicles dels residus i prioritzar entitats de caire 

social i d’inserció 
• Entitats/organitzacions que puguin utilitzar els materials per 

tenir un nou producte 
 

Accions / Fases 
del projecte:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Quina creieu que seria la propera actuació a realitzar per portar el 
projecte endavant? 
 

 
1. Anàlisi de línia de residus actual 
2. Contacte amb entitats que puguin ajudar a crear la xarxa (espais reparació). 

Diàleg per buscar consens 
3. Desenvolupament de l’app i del web 
4. Difusió 
 

Aportacions realitzades al Xarxing pel clima 
 
 
APORTACIONS DE HOTEL BARCELONA CATEDRAL-IZAKA-
PROHUT: 
Aportacions de caire tècnic: 
Punts verds mòbils – Camionetes com fan als pobles 
 

RESIDU 

No 

Funciona? 

Intercanvi? 

Es penja a l’App/web 
 Oferta/Demanda 

Espais Punts Verds i/o entitats Sí 

Sí 

Xarxes de 
reciclatge 
establertes 

Reparació Nou ús com a material 

Nou producte 
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Aportacions de caire qualitatiu: 
Que es van movent rotativament amb agenda marcada 
Recursos per desenvolupar el projecte: 
Furgoneta estacionada en punts cèntrics de cada barri 
 
APORTACIONS D’ESPAI AMBIENTAL: 
Aportacions de caire qualitatiu: 
Convidar als recuperadors i empreses de gestió als residus a donar forma al projecte 
(Formació i Treball, Engrunes...) i aprofitar la seva tasca 
Recursos per desenvolupar el projecte: 
Utilitzar l’Aula Ambiental del Punt Verd de la Sagrada Família com a espai per a fer 
una prova pilot. 
 
APORTACIONS: 
Aportacions de caire qualitatiu: 
Aportar per la reutilització de tot tipus de residus 
 
 

 


