BONA PRÀCTICA PER LA
SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més
sostenible?
1. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:
Breu descripció:

AMONG HORSES

Son Canciones
"Among Horses" és un projecte de creació i gravació
col·laborativa. Des de 2016 ens movem entre cavalls.
Ajuntem a dos músics que no es coneixen, els
portem a una granja ecològica enmig del no-res a
Catalunya, els envoltem de silenci i cavalls i deixem
que el talent i la inspiració facin el seu treball.
El resultat són 4 EP’s col·laboratius amb 8 dels
millors cantautors de l’escena independent
internacional. El lloc on tot això succeeix és Ca
Casanova, una residencia per a cavalls vells i
abandonats a Sora, en la comarca d’Osona.
Tot l'enregistrament es realitza amb l'energia solar
de la qual s'auto-proveeix la granja.
Vetem l'ús de plàstic en l'embalatge dels CD's: tot es
produeix manualment amb cartó i segells.

Durada:

Una setmana

Objectius i línies
d’acció del CCS:

5.Ús racional dels recursos. (5.4, 5.8);
7. Benestar de les persones (7.2 i 7.9);
8. Progrés i desenvolupament. (8.8, 8.9);
9. Educació i acció ciutadana (9.1,9.3,9.5).

Més informació:

https://soncanciones.com/portfolio_page/among-horses/
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Beneficis:

☒ Ambientals
Indicador/s:







Valors:

Breu descripció:

☒ Econòmics

Estalvi energètic: usant energia solar, maximitzant l’ús de llum natural i reduint
el volum i la contaminació.
Veto al plàstic.
Menjar de Km 0 (de la mateixa granja).
Reciclatge de material.
Afavorim el petit comerç de proximitat.

Col·laborativa, replicable i pedagògica.

2. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:

☒ Socials

FemPop, el festival que no vol existir

Son Canciones
FemPop és un festival que va néixer amb la voluntat
de morir. És un puny alçat per denunciar la terrible
desigualtat que regna a la indústria musical.
FemPop és un festival itinerant de petit format. Un
festival que atragui l'atenció a la desigualtat de
gènere en el món de la música.
Un festival on les dones són les protagonistes. Un
lloc on descobrir nous talents i viure la música d'una
manera diferent en espais singulars.
Un festival integrador, artesanal, independent,
orgullós de ser petit i compromés amb la igualtat de
gènere.

Durada:

Un día

Objectius i línies
d’acció del CCS:

7. Benestar de les persones (7.2 i 7.9);
9. Educació i acció ciutadana (9.1,9.3,9.5)
i 10 Resiliència i Responsabilitat planetària (10.10)

Més informació:

https://soncanciones.com/en/portfolio_page/fempop/
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Beneficis:

☒ Ambientals
Indicador/s:

☒ Socials

☒ Econòmics



100% de dones programades en cada festival



Estalvi energètic maximitzant l’ús de llum natural i reduint el volum i la
contaminació.

Valors:



Optimització de recursos i espais existents.



Veto al plàstic.



Menjar de Km 0.



Reciclatge de material.

Col.aborativa, innovadora, replicable i pedagògica.

3. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:
Breu descripció:

Son Canciones Al Bosc

Son Canciones
Son Canciones al Bosc és un festival de música de
petit format amb consciencia. És una proposes
radical a un problema radical: l’enorme petjada
mediambiental que deixa la música en directe
actualment.
550 grams de residus. Això és tot el que va quedar
després de tres hores de música, tres concerts, un
vermut i un dinar per a 80 persones. Tota la resta va
ser compostat, reciclat i re-utilitzat.
Va passar a Barcelona el setembre de 2018 al festival
Son Canciones Al Bosc, una prova pilot que va
demostrar que una altra música sí que és possible.
Es va celebrar a l’Aula Ambiental Bosc Turull, un
petit oasi verd amagat en els pujols de Vallcarca i un
espai de referència en la promoció de la
sostenibilitat.
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Durada:

Un dia

Objectius i línies
d’acció del CCS:

2. Espai Públic i Mobilitat (2.5, 2.9);
5. Ús Racional dels Recursos (5.1,5.2,5.7,5.8,5.10);
6. Bon Govern i Responsabilitat Social( 6.1,6.4,6.8,6.9) i
9. Educació i Acció Ciutadana (9.1,9.3,9.5)

Més informació:

https://soncanciones.com/portfolio_page/sostenible/

Beneficis:

☒ Ambientals

Indicador/s:

Valors:

☒ Socials

☐ Econòmics



550 grams de residus. Tota la resta va ser compostat, reciclat i re-utilitzat.
Paritat en la programació.



El 80% del públic es va desplaçar en transport públic.



Estalvi energètic: maximitzant l'ús de llum natural (festival de dia) i reduint el
volum i la contaminació acústica.



Veto al plàstic.



Vam utilitzar vaixella compostable i gots de cristall.



Menjar vegetarià de Km0.

Col·laborativa, innovadora, replicable i pedagògica.
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4. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:
Breu descripció:

Indies Keeping Secrets Solidari

Son Canciones
“Indies Keeping Secrets Als Barris” apropa la musica
independent als barris perifèrics de Barcelona. En
una ciutat plena de macro-esdeveniments y sales i
festivals de gran format, Indies Keeping Secrets
porta més de 5 anys oferint experiències properes.
Íntimes. Integradores. Sostenibles. Paritàries.
Compromeses amb la descentralització i amb el
teixit cultural que ja existeix al barri.
Un cop l'any organitzem un concert solidari a favor
d'una ONG o entitat sense ànim de lucre. Hem
col·laborat amb ACCEM (treballa per millorar la
qualitat de vida de les persones refugiades i
migrants); EiCascAntic (afavoreix la inclusió
sociolaboral de les persones de diferents
procedències); Trinitat Jove (vetlla per la formació
dels joves en risc d'exclusió en la Trinitat) i
Obertament (lluita contra l’estigma en salut mental).

Durada:

Un día

Objectius i línies
d’acció del CCS:

7. Benestar de les persones (7.2 i 7.9);
8. Progrès i desenvolupament. (8.8, 8.9);
9. Educació i acció ciutadana (9.1,9.3,9.5)
i 10 Resiliència i Responsabilitat planetària (10.10)

Més informació:

http://www.indieskeepingsecrets.com/barcelona/

Beneficis:

☒ Ambientals

☒ Socials
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☒ Econòmics

Indicador/s:










Valors:

Programació paritària.
Donació de tots els diners recaptats en taquilla a l'ONG.
Estalvi energètic maximitzant l’ús de llum natural i reduint el volum i la
contaminació.
Optimització de recursos i espais existents.
Veto al plàstic.
Menjar de Km 0.
Reciclatge de material.
Afavorim el petit comerç de proximitat i els eixos comercials dels barris.

Col.aborativa, replicable i pedagògica.

5. Dades de l’organització
Nom de l’organització:

Son Canciones S.L.

Breu descripció:

“Una altra música és possible.” Aquest és el lema sota el qual Son Canciones
porta organitzant concerts i gravacions en llocs inusuals des de 2013.
Busquem noves maneres d'oferir bona música. Sempre de petit format.
Sempre íntim. Sempre amb consciència social i mediambiental. Volem treure
la música dels seus llocs més habituals. Busquem sorprendre el públic no
només amb els espais sinó també amb la programació, apostant pels joves
valors de l'escena independent nacional i internacional.
Per a nosaltres la cultura no és oci, és una eina de transformació. Per això en
tots els nostres projectes i mètodes de treball apliquem uns valors comuns: la
paritat, la descentralització i la sostenibilitat tant mediambiental com social.

Dades de contacte:

Mallorca, 188,2,1, 08036, Barcelona
606022069
info@soncanciones.com
www.soncanciones.com

Data de signatura del (CCS):

divendres, 30 / novembre / 2018
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3. Documents estratègics (opcional)
Escriviu la relació de memòries, plans estratègics, plans d’acció i altres documents de l’organització.
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