ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Kviures
Breu descripció:
Cooperativa local dedicada a la distribució de productes ecològics i locals per botigues i
restaurants.
Enllacem les necessitats de distribució de productors i ramaders i establim xarxes eficients de
transport en unificar un servei de producte ecològic, fresc i local en un únic servei.
També colaborem en projectes d’intercoperació amb altres cooperatives de comerç jus t fent
també el servei de distribució i transport.
Dades de contacte: info@kviures.com; 93 667 04 49
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 4/07/2016

2. ACTUACIONS DESTACA DES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació

Objectiu CCS

1. Foment de la producció i comerç de l’alimentació ecològica i
saludable

3.5, 5.2, 5.4, 5.5, 9.1, 10.5

2. Distribució eficient dels productes i visualització de l’estalvi
d’emissions

2.10, 4.5, 4.6

3. Compra responsable i lluita contra el malbaratament alimentari

5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,
5.9

4. Realització del Balanç Social i xarxa amb altres cooperatives

6.7, 8.1, 8.2, 8.4, 8.6

1. FOMENT DE LA PRODUCCIÓ I COMERÇ DE L’ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA I SALUDABLE
Breu descripció:

- Fomentem i prestigiem la producció i comerç d'aliments més saludables i ecològics: realitzem
mapa de sabors de restaurants i botigues on consumir productes ecològics i de proximitat,
promocionant els establiments on es poden degustar productes locals i ecològics. Realitzem
xerrades i trobades i també articles divulgatius al blog i xarxes de tot el que hi ha darrera
aquests aliments.
- Defensem i promocionem la sobirania alimentària mitjançant la comercialització de varietats
antigues i races en perill d'extinció com la vedella raça albera, el xai de rasquera, l'albergínia
blanca o el tomàquet llarg del Berguedà i comercialitzem productes de programes de
conservació de la biodiversitat com l’oli verge de les reserves de fauna de l’associcació
Trenca.
http://kviures.com/oli-salvatge-lassociacio-trenca-amb-el-qual-col%c2%b7laborem-al-programala-aventura-del-saber-tve/
http://kviures.com/les-cuines-de-proximitat-ecologiques/
http://kviures.com/gastronomia-verde/restaurants/
http://kviures.com/cata-de-vins-ecologics/
http://kviures.com/ja-tenim-alberginia-blanca/
http://kviures.com/raza-autoctona-kviures/

Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: PERMANENT

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat : 3.5, 5.2, 5.4, 5.5, 9.1,
10.5

2. DISTRIBUCIÓ EFICIENT DELS PRODUCTES I VISUALITZACIÓ DE L’ESTALVI D’EMISSIONS
Breu descripció:

- Fem la tasca de distribució dels productes de proximitat als restaurants creant una xarxa
eficient en poder servir multiproducte al client en una sola vegada i estalviant la multiplicitat de
enviament i gastos energètics associats de transport. Realitzem estudis anuals de la petjada
ecològica i d'estalvi d'emissions de CO2 aplicats a aquesta manera de treballar eficient i es
publiquen al web i x arxes i s'informa als clients. Properament està prevista una moto elèctrica
per les tasques comercials.
- L'energia contractada a les instalacions de kviures és neta i contractada a la cooperativa
Som Energia de la qual som socis.

- La gestió de residus és mínima i té un pla específic per minimitzar-los, es fomenta el
reciclatge i es porta directament al punt verd del barri.
http://kviures.com/informes-sostenibles-per-clients-amb-limpacte-ambiental-del-recorregut-delsaliments/

Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: PERMANENT
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat : 2.10, 4.5, 4.6

3. COMPRA RESPONSABLE I LLUITA CONTRA EL MALBARATAMENT ALIMENTARI
Breu descripció:

- Fomentem la compra responsable de productes ecològics i de comerç just i promovem
també la seva aplicació a empresses i administracions públiques com el servei de cafè eco i de
comerç just per empresses i oficines. Una iniciativa d'intercooperació local de 3 empreses de
Barcelona(Alternativa 3 +Ascaso factory+ Kviures), més neta i eficient, amb càpsules
bioegradables, maquinària eficient i cafè d'alta qualitat, enfortint a més l'economia local i
cooperativa.
http://kviures.com/servei-cafe-oficines/
http://kviures.com/servei-integral-de-cafe-per-hosteleria/
http://kviures.com/kviures-a-la-i-fira-de-consum-responsable-de-barcelona/

- Suprimim el malbaratament alimentari en col.laborar amb entitats socials del districte de nou
barris portant aliments pels menjadors socials.
- Adherits al programa contra el malbaratament alimetari d’AECOC
http://kviures.com/kviures-amb-el-projecte-cruina/
http://www.miyoresponsable.com/

Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: PERMANENT
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat : 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7,
5.8, 5.9

4. REALITZACIÓ DEL BALANÇ SOCIAL I XARXA AMB ALTRES COOPERATIVES
Breu descripció:

Participem al recent creat comissionat d'economia social i solidària de Barcelona, som
cooperativa associada a la Federació de cooperatives de treball de Barcleona.
Realitzem el Balanç Social i participem d'altres cooperatives com sambucus, alternativa3,
coop57 o som energia.
http://kviures.com/kviures-amb-el-projecte-cruina/
http://kviures.com/kviures-cooperatives/

Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: PERMANENT
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 6.7, 8.1, 8.2, 8.4, 8.6

