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BONA PRÀCTICA PER LA 

SOSTENIBILITAT 
 

Com contribuïm a una Barcelona més 

sostenible?   

1. Nom de l’actuació: Revolta al barri de La Sagrera 
  

 

 

Nom de 
l’organització: 

Tarpuna SCCL 

 

 

   

Breu descripció: Revolta és un projecte de bioeconomia circular i de 
gestió descentralitzada dels residus orgànics, amb la 
participació de la ciutadania, per fomentar 
l’agricultura ecològica de proximitat i una 
alimentació més sostenible.  
 
A partir de la instal·lació d’una màquina de 
precompostatge electromecànic al menjador escolar 
de Ca la Rosa, al barri de La Sagrera: 
 
-Els residus orgànics de Ca la Rosa s’aboquen a 
l’esmentada màquina amb la participació activa tant 
del personal com dels propis nens i nenes que dinen 
i passen l’estona del migdia. 
 
-Es “tanca el cercle” entre Ca la Rosa i un dels seus 
proveïdors de fruites i verdures, Central Parc, qui 
s’emporta el precompost generat per la màquina per 
acabar de madurar-lo a la seva finca i fer-lo servir 
com a adob orgànic per a les seves terres. 
 
-S’organitzen activitats de dinamització comunitària 
al voltant del procés de valorització del residu 
orgànic, procurant la participació activa del teixit 
social del barri. Durant el projecte es van fer tres 
activitats (vegeu fotos annexes): un taller sobre 
alternatives comunitàries a la gestió dels residus 
orgànics (al casal de barri Torre de La Sagrera), una 
exposició pública de la màquina i del corresponent 
procés de gestió del residu orgànic, a la plaça 
Masades en el marc de l’Aplec d’Agricultura Urbana, 
i un taller específic per als nens i les nenes del 
menjador Ca la Rosa per fomentar el seu interès 
sobre el procés esmentat. 
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Durada: Setembre a desembre de 2019. 
    

Objectius i línies 
d’acció del CCS: 

3, 4, 9 

  

Més informació: 
www.revolta.cat,  http://tarpunacoop.org/blog/reciclatge-residus-menjador-escolar/, 
https://www.youtube.com/watch?v=armcnr0COLE&feature=youtu.be,  
http://tarpunacoop.org/blog/petjada-ecologica-reciclatge/ 

 

Beneficis: 

 

Indicador/s: Nombre de participants en les activitats, quantitat de residu orgànic gestionat, % 
d’impropis del residu orgànic gestionat, quantitat de precompost generat per a Central 
Parc, estalvi d’emissions de CO2 

 
 

Valors: Proposta innovadora (canvi de paradigma en la gestió dels residus orgànics), 
col·laborativa, pedagògica, replicable 

 
 

2. Dades de l’organització 
 

Nom de l’organització: Tarpuna SCCL 

 

Breu descripció: Som una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre formada per un 
equip de persones compromeses amb la sostenibilitat, la igualtat 
d’oportunitats i la justícia social. Fem innovació social al servei de la 
comunitat, a través de projectes locals transformadors amb criteris de 
sostenibilitat. Treballem fonamentalment tres àmbits bàsics del dia a dia: 
l’agricultura (i l’alimentació), l’energia, i la innovació (social i tecnològica). 
Ens apassionen els projectes cooperatius, i ens motiva no només el què sinó 
sobretot el com i el per què. 
 
Tapuna significa “sembrar” en llengua quítxua, perquè ens agrada fer néixer 
iniciatives transformadores que tinguin vida pròpia. 

  

 

  

Dades de contacte: 
 Carrer Milà i Fontanals 82 1r, 1a, Barcelona (seu fiscal, no tenim seu física) 

 722 269 388 

 
 francisco@tarpunacoop.org 

 
 

www.tarpunacoop.org 

 

   

☒ Ambientals ☒ Socials ☒ Econòmics 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://www.revolta.cat/
http://tarpunacoop.org/blog/reciclatge-residus-menjador-escolar/
https://www.youtube.com/watch?v=armcnr0COLE&feature=youtu.be
http://tarpunacoop.org/blog/petjada-ecologica-reciclatge/
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Data de signatura del (CCS): Feu clic per escriure una data. 

 

 

3. Documents estratègics (opcional) 
 

Pla d’Igualtat. 
Protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual o per expresso de gènere. 
Estatuts de la cooperativa. 
Memòries anuals (http://tarpunacoop.org/blog/memoria-anual/) 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://tarpunacoop.org/blog/memoria-anual/

