ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: by my eco
Breu descripció:
by my eco neix amb un objectiu clar: facilitar i motivar el canvi de les persones cap a una vida més
sostenible. Ideem i desenvolupem accions personalitzades perquè el nostre client pugui comunicar i
ser més sostenible i responsable.
•
•
•
•

Espais de sostenibilitat.
Esdeveniments més sostenibles.
Activació ambiental.
Comunicació i educació per la sostenibilitat.

Dades de contacte:
C/ La Costa 67
08023 - Barcelona
Tel: 678 031 069 - 607 205 808
info@bymyeco.com
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 11/12/2012
2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació
1. Gestió sostenible dels esdeveniments

Objectiu CCS
3.8, 4.1, 4.5, 5.4, 5.5, 5.7,
5.8, 5.9, 5.10, 8.7, 10.7,
10.8

2. Gestió responsable de by my eco

6.8, 6.9, 8.2, 9.7

3. Fomentar el treball en xarxa

7.1, 8.8, 8.9, 9.9

1. Gestió sostenible dels esdeveniments
Breu descripció:
Augmentar la gestió sostenible dels esdeveniments a la ciutat i reduir-ne la seva petjada ecològica a
través de nous recursos creatius.
- Reduir la petjada ecològica i la repercussió sobre la ciutat de grans esdeveniments com ara festivals,
fires, grans competicions esportives.
- Crear eines de comunicació pels grans esdeveniments per tal de comunicar-ne la seva sostenibilitat i
a la vegada sensibilitzar al públic assistent sobre les possibles accions que pot desenvolupar en la seva
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línea.
- Gestionar la responsabilitat social de l'esdeveniment.
- Generar documentació i informació que visibilitzi el possible estalvi econòmic que suposa realitzar
una gestió sostenible en una esdeveniment.
- Fomentar el consum de productes més sostenibles: comerç just, ecològic, proximitat, economia
social i consumir-los de forma responsable.
Beneficis:
X

Ambientals

X

Socials

X

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2014
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 3.8, 4.1, 4.5, 5.4, 5.5,
5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 8.7, 10.7, 10.8

2. Gestió responsable de by my eco
Breu descripció:
Gestionar l'associació by my eco des de la responsabilitat, la sostenibilitat, i la transparència.
- Fomentar contractactació d'entitats sense ànim de lucre o d'economia social.
- Reduir l'ús del vehicle privat, i augmentar l'ús del transport públic.
- Treballar amb criteris d'economia social.
Beneficis:
X

Ambientals

X

Socials

X

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2014
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 6.8, 6.9, 8.2, 9.7

3. Fomentar el treball en xarxa
Breu descripció:
Fomentar el treball en xarxa amb empreses i entitats que desenvolupin part de la seva tasca en els
camps ambiental i social.
- Treballar amb entitats d'inserció sociolaboral per demanar-los serveis o en projectes conjunts.
- Treballar en xarxa amb pimes, associacions o autònoms, i buscar sinèrgies conjuntes en l'execució
de projectes o iniciatives conjuntes i donar eco a les seves iniciatives.
- Buscar la col·laboració d'empreses, institucions i ongs en les diferents iniciatives que desenvolupem.
Beneficis:
X

Ambientals

X

Socials

X

Econòmics
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Vigència de l’actuació: 2014

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 7.1, 8.8, 8.9, 9.9

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS
http://sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/88/Pla_Accio_by%20my%20eco%202013.pdf
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