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Cas d’èxit: Adéu al plàstic!   
 

Nom de l’organització:  Associació Coordinadora Sinergia Social  
   

Tipus d’organització:  Entitat social  

   

Dades de contacte:  Pepa Arqué Gené  
   

Correu electrònic:  sinergia@sinergia.org  
   

Telèfon:  932682222 
   

Adreça:  
Carrer de Trajà, 14 (Interior) · Accés: Parc de la Font Florida · 

08004 Barcelona 
   

Nº d’usuaris/treballadors:  779 

  

Descripció: 
  
  

Emmarcat en el pla de sostenibilitat de l’organització i en concret 
en l’actuació vinculada a la implementació de les 4R (Reduir, 
Reutilitzar, Reciclar i Reflexionar), s’ha integrat al centre de gestió 
de l’entitat fonts dispensadores d’aigua. En paral·lel, s’ha entregat 
a totes les persones treballadores de l’oficina ampolles d’aigua de 
vidre corporatives. D’aquesta forma, han desaparegut les ampolles 
de plàstic, així com els envasos de plàstic d’un sol ús relacionat 
amb el consum d’aigua en una oficina on acudeixen més de 50 
persones.  
Al mateix temps, quan es duen a terme reunions amb persones 
externes a l’entitat (per tant no tenen l’ampolla corporativa) es fa 
us de gerres i gots de vidre, eliminant així els envasos d’un sol ús.  

 
 

Tipus d’implantantació:  Permanent 
   

Durada:  Especifiqueu la durada si és una acció puntual. 

   

Sector:  

La Coordinadora Sinergia Social és una associació de diverses 
entitats i l’oficina o centre de gestió és on s’ubiquen diversos equips 
de professionals tant d’atenció directa com de gestió de les diverses 
entitats que conformen l’organització.  

   

Destinataris:  
L’accció permet reduir de forma considerable el consum de plàstic 
per part dels equips de professional que acudeixen al centre de 
gestió.  

   

Indicador/s:  
Unitat d’ampolles d’aigua i envasos de plàstics que es redueixen 
anualment.  

  

Inversió inicial: Manteniment: 

3754,68€ 
El manteniment anual de les fonts d’aigües és de vora 
3.500€  
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Beneficis:  

Després de 8 mesos d’implementació d’aquesta acció, trobem que els 
equips de professionals que treballen al centre de gestió, han reduït 
pràcticament fins a situar-se en un “consum 0” l’ús d’ampolles de plàstic 
d’un sol ús. Al igual que s’ha reduit a 0 la compra de gots i d’altres 
envasos de plàstic d’un sol ús per part de l’entitat a l’utilitzar estris de 
vidre a les reunions amb personal extern.  

   

Consells pràctics: 

 Informar als equips o als receptors de la importància de la implementació 
d’accions sostenibles, en aquest cas, reducció de plàstic. Al mateix temps, 
explicar amb detall com serà el procés per a integrar noves dinàmiques 
de funcionament.  
Facilitar en la major mesura possible la implementació del procediment, 
en el cas de la integració de fonts d’aigua, es va entregar a tota la 
plantilla les ampolles de vidre corporatives, augmentant així l’ús de les 
fonts i el sentiment de pertinença a l’entitat. 
Utilitzar qualsevol canvi o modificació en la dinàmica de l’entitat  com a 
oportunitat per introduir accions de sostenibilitat. En el cas d’aquesta 
acció, es va aprofitar el canvi d’oficines centrals per introduir les fonts i 
eliminar envasos de plàstics.  

   

Informació d’interès: 

  
 

 


