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ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
 
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?   
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: Carlitos y Patricia 
 

Breu descripció:  
 

Agència de publicitat amb un equip de creatius que treballen sota el lema de la flexibilitat en mitjans i 
disciplines i una visió dinàmica, sense barreres. 
 

Dades de contacte:  
hola@1010waystobuywithoutmoney.org  

www.1010waystobuywithoutmoney.org      

 
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 6/06/2013 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  
 

Nom de l’actuació Objectiu CCS  

1010 Ways To Buy Without Money 5.4, 5.6, 9.1, 9.10 

 

1. 1010 WAYS TO BUY WITHOUT MONEY 

 
Breu descripció:  
 

1010 Ways To Buy Without Money és una iniciativa col·lectiva sense 

ànim de lucre que proposa un procés de venda basat en preus sense 

diners, d’una manera lúdica i somrient. 

 

1010 Ways To Buy Without Money proposa una reflexió sobre tres 

idees bàsiques: 

 

- Les coses no són gratis. Es tracti de quelcom material o immaterial com una idea, per a la creació 

de qualsevol cosa s’empren recursos, coneixement, temps i esforç. 

 

- Les coses pueden comprar-se sense diners. Existeix una economia no monetària, que alguns 

anomenen “Invisible Capitalism” i que es basa en el coneixement i les relacions humanes. Al Bután ho 

anomenen “Felicitat Interior Bruta” i és l’índex econòmic amb què mesuren la riqueza d’aquest país. 

 

- Hi ha una altra forma de consumir. Preguntant-se “Realment ho necessito?” abans de comprar i 

entenent que no podem comprar-ho tot. 

 
Més informació: www.1010waystobuywithoutmoney.org  

mailto:hola@1010waystobuywithoutmoney.org
http://www.1010waystobuywithoutmoney.org/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf
http://www.1010waystobuywithoutmoney.org/
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Beneficis: 
 
X Beneficis econòmics:  quan hi participes estalvies diners o en guanyes.  
 
X Beneficis socials: es regenera la comunitat establint relacions de confiança. Canvi cultural, es 
passa de la propietat a l’ús o accés. 
 
X Beneficis ambientals: es fomenta el consum responsable i es redueix la petjada ecològica. Ús        
sostenible i eficient dels recursos. 
 
X Altres: Quan la venda “1010 Ways To Buy Without Money” es realitza amb llibres (ex: Sant Jordi), 
es fomenta la lectura, la creativitat i la cultura. 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.4, 5.6, 9.1, 9.10 
 

 


